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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.238 da CNGC, impulsiono 

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

da Parte Exequente sob Id 15970111; II) suspendê-los, pelo período de 30 

(trinta) dias, conforme requerimento formulado na petição supracitada. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BARSANULFO CINTRA (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO MENIN (EXECUTADO)

LEONILDO ERECE MENIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000912-20.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: SAMUEL MARTINS SOARES Advogado(s) do reclamante: 

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA EXECUTADO: LEONILDO ERECE 

MENIN Vistos. Trata-se de ação de execução de quantia certa fundada em 

título extrajudicial proposta por Samuel Martins Soares em face de Leonildo 

Erece Menin, ambos qualificados nos autos. No curso da ação, a parte 

autora entabulou acordo com o requerido Leonildo e com Paulo Eduardo 

Menin, também apontado como devedor e Marcio Barsanulfo Cintra, ora 

avalista, ficando estipulado que o valor da dívida de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), seria pago pelo devedor em 100 (cem) parcelas 

iguais no valor de 500,00 (quinhentos reais), a ser depositada todo o dia 

15 de cada mês, iniciando-se em 01/04/2017. No acordo as partes 

renunciaram o prazo recursal (id 5003270). Homologado por sentença o 

acordo, o processo foi julgado extinto com resolução do mérito e 

determinado o seu arquivamento, ante a renúncia do prazo recursal (id 

5027244). No id 12976887 a parte exequente informou o descumprimento 

do acordo, requerendo o cumprimento de sentença. Determinada a 

emenda (id 14179601), a parte exequente atendeu a ordem judicial (id 

14329980). No entanto, o pedido de cumprimento de sentença foi 

indeferido, com fundamento no artigo 922 do CPC/15 (id 15515554). No id 

1934396 aportou aos autos malote digital comunicando a interposição de 

agravo de instrumento. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Em sede de juízo de retratação, analisando 

detidamente os autos, entendo que decisão deve ser modificada, tendo em 

vista que o acordo foi homologado por sentença, e via de consequência, a 

ação foi julgada extinta com resolução do mérito, não havendo qualquer 

disposição quanto à suspensão do processo para o cumprimento 

voluntário da obrigação pactuada entre as partes. Além de não haver 

disposição na sentença quanto à suspensão, as partes não formularam 

qualquer pedido dessa natureza na petição de acordo, devendo, portanto, 

a decisão ser inteiramente reformulada. Assim, em juízo de retratação, 

REFORMO INTEIRAMENTE A DECISÃO, para revogar a decisão anterior e 

receber o cumprimento de sentença, determinando: 1) PROVIDENCIE a 

Secretaria do Juízo a conversão da classe processual para “Cumprimento 

de Sentença”, consoante às normas elencadas na CNGC/TJMT. 2) 

INTIME-SE a parte executada, na forma do inciso II § 2º do art. 513 do 

CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de 

incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito e também honorários de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

523 do CPC/15. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput”, CPC/2015). 6) Proceda a Secretaria da Vara a inclusão dos 

executados faltantes no polo passivo da lide. 7) Comunique-se a Relatora 

do agravo de instrumento interposto quanto a reforma da decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003711-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA LUCCA (AUTOR(A))

EDINA APARECIDA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003711-65.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ILZA 

ROSA LUCCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada (BPC/LOAS) c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Ilsa Rosa Lucca em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, estar 

incapacita para o trabalho e para a vida independente em razão de dor 

crônica na região cervical. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

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

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

socioeconômico, razão pela qual postergo a sua apreciação. In casu, por 

meio do Ofício Circular 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, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

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

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

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

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

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

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

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

quesitos para realização de estudo socioeconômico. 4) Após o 

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

dos documentos médicos que instruíram a inicial (receituário e exame 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 
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a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

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

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

se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo eventuais exames 

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

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

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

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

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

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

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

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

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

socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda per 

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

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

incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

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

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

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

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

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

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

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

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

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

13) 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. Após tudo 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003687-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

J. F. C. (AUTOR(A))

C. A. C. (AUTOR(A))

R. F. C. (AUTOR(A))

C. F. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003687-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): CLAUDIO 

ABTUBES CAMARA, RUBIA FERNANDES CAMARA, CLARA FERNANDES 

CAMARA, JULIA FERNANDES CAMARA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Trata-se de ação de danos materiais e morais proposta por Clara 

Fernandes Camara, Julia Fernandes Camara e Rúbia Fernandes Camara 

representadas por seu genitor Claudio Abtubes Camara contra a empresa 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, todos devidamente qualificados. 

Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, 

não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, 

pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça 

Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

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

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos 

legais. Ademais, cabe ao representante legal das menores comprovar a 

alegação de hipossuficiência, já que o mesmo as representará durante 

todo o processo e eventualmente arcará com as custas iniciais se não 

conseguir comprovar sua alegada insuficiência de recursos. Assim, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora para que o representante das 

menores o Sr. Claudio Abtubes Camara, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do 

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

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

da Parte Requerida, conforme Termo de Audiência Conciliatória sob Id 

15540095; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA MARCATO NICODEMO (AUTOR(A))

JOSE CARLOS NICODEMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003570-46.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE CARLOS NICODEMO e outros RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 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. 3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

designar audiência na forma do caput do art. 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. Sendo assim, DEIXO de 

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

qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse em se 

comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

15 (quinze) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

os eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do 

CPC/2015. 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos 

entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, § 2º, do CPC). 8) Havendo possível 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, defiro o pedido constante na 

exordial (item “e”) e determino sua notificação no endereço apontado na 

peça, para que, querendo, requeira seu ingresso no feito como assistente. 

9) Deverá o Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003588-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

DAIANE CRISTINA ELIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003588-67.2018.8.11.0007. AUTOR(A): DAIANE 

CRISTINA ELIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) 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. 3) Tratando-se 

de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência 

de conciliação/mediação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 16h30, 

que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE a parte ré 

para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, 

caso contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 4.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado 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. 4.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 5.1) 

CONSIGNE-SE expressamente no ato de intimação, que as advertências 

do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento 

injustificado da parte autora 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. 6) Havendo autocomposição, 

façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de eventual 

homologação. 7) Caso não haja composição, após o aporte de resposta 

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

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003656-17.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: 

JADERSON REFATTI DA SILVA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste sentido, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que 

trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput). CONCEDO os benefícios do art. 212, § 

2°, do CPC/15. 3.1) A parte executada, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada 

aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio de 

embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de 

citação que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 

CPC/2015). Fazendo essa opção, deverá a parte devedora não só 

comprovar imediatamente o depósito inicial (30%), acrescido de custas e 

honorários de advogado, mas, também continuar a depositar as parcelas 

vincendas, independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 

916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da 

opção de que trata o item “3.2”, independentemente de novo despacho, 

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

manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) 

Se infrutífera a citação, arreste-se tantos bens quanto bastem para a 
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garantia da execução, nos termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) 

FIXO os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º). 5) Decorrido o prazo sem o devido pagamento, CERITIFIQUE-SE e 

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

pugne o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90807 Nr: 5092-09.2010.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Schenatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

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

OAB:4.136-A

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) da(s) 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57666 Nr: 2241-65.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Central do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLR Madeiras Ltda., Reginaldo Jose de 

Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador-geral do Banco 

Central do Brasil - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134729 Nr: 171-94.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geremias Ribeiro de Farias, Marlene Gonçalves de 

Farias

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

Central em Liquidação, Lurdes Aparecida de Araújo, Ivani Marques 

Barbosa da Silva, José Luiz da Rocha

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Geremias Ribeiro de Farias RG. 3009742-4 SSP/PR, CPF. 

Marlene Gonçalves de Farias RG. 2612203-0SSP/MT, CPF. 011.714361-81: 

Endereços: Av. Perimetral Cuiabá/MT n, 82 Bairro Boa Vista, Cidade de 

Carlinda/MT, ingressou com: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA COTIACOOPERATIVA CENTRTAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: n. 

61.536.744/0001-10, endereço: Rua Mario Borin n. 165, Chacara Urbana, 

Cidade de, Jundiaí/SP...

Descrição do Imóvel Usucapiendo:01(um) lote Urbano registrado sob a 

matrícula 1403, Livro 2-G, CRI de Alta Floresta/MT

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do teor do Agravo de Instrumento nº 76935/2016 que versa sob a 

competência de ações de usucapião em que a Cooperativa Agrícola Cotia 

que esta em liquidação judicial faz parte, DECLARO encerrada a 

suspensão processual, portanto, em prosseguimento ao feito:

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) 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.

3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), deixo de 

designar audiência na forma do caput do art. 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.

 Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

partes manifestem interesse em se comporem.

4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015.

5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015.

6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os eventuais 

terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012).

7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes 

cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no prazo de 

10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC).

8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA MARCATO NICODEMO (AUTOR(A))

JOSE CARLOS NICODEMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1003570-46.2018.8.11.0007 

Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS 

NICODEMO Endereço: RUA PROFESSOR VILSON DE ANDRADE, 556, 

CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 Nome: EDNA REGINA 

MARCATO NICODEMO Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ VILSON DE 
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ANDRADE, 556, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião proposta com o fito 

de obter o título de propriedade do lote urbano n.º 02 (dois), quadra R-6, 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 

2-G, do CRI de Alta Floresta/MT. DECISÃO: Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) 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. 3) 

Tratando-se de um procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar 

audiência na forma do caput do art. 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. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso ambas as partes manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE 

a parte requerida, devendo constar que o prazo para responder aos 

termos da presente ação é de 15 (quinze) dias e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 

246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no mandado que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) 

CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os eventuais terceiros 

interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 7) 

NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da 

inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 

246, § 2º, do CPC). 8) Havendo possível interesse jurídico de Unibanco – 

União de Bancos Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão 

autoral, defiro o pedido constante na exordial (item “e”) e determino sua 

notificação no endereço apontado na peça, para que, querendo, requeira 

seu ingresso no feito como assistente. 9) Deverá o Oficial de Justiça 

certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Ciência ao Ministério Público. 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, VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA, digitei. ALTA FLORESTA/MT, 

17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

NAPOLEAO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003719-42.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NAPOLEAO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: LUIS AUGUSTO CUISSI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Napoleão Rodrigues dos Santos em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Analisando 

atentamente os documentos que instruíram a inicial, vejo que o autor 

apresentou decisão administrativa em que o pedido de auxílio doença 

deferido pelo requerido no ano de 2010 (id 15955839), relatório 

médico/atestado médico (id 15955840) e extratos de MPAS/INSS 

comunicando a suspensão do benefício (id’s 15955891 e 15955892). Em 

relação ao benefício previdenciário pretendido, não consta nos autos 

prova atual da negativa da concessão do benefício, seja pelo concreto 

indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese 

jurídica esposada. Assim, considerando que este Magistrado comunga 

com o entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça 

(v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no 

sentido de que o interesse de agir ou processual configura-se com a 

existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao 

Juiz e de que a necessidade da prestação jurisdicional exige 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, 

mormente em casos de direitos potestativos (já que o Poder Judiciário é 

via destinado à resolução de conflitos). Pelo exposto, DETERMINO que 

seja INTIMADA a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, para o fim de: 1) TRAZER 

aos autos a prova da negativa de concessão do benefício previdenciário, 

seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência 

da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que aqui não se está 

falando em esgotamento das vias administrativas, apenas da primeira 

decisão administrativa que teria negado o benefício pleiteado), sob pena 

de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015. 

2) Após cumpridos o item anteriores, ou decorrido o prazo in albis para 

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

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000725-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ZUCCO (REQUERENTE)

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

DAKARI FERNANDES TESSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DK ORGANIZACAO CONTABIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, nos termos do item 10 da decisão de ID 12362240, 

para, no prazo comum de dez (10) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104137 Nr: 5900-43.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Patrícia Gomes Lisboa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162461 Nr: 277-85.2018.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilga Richter - Espólio

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:10865/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da petição de fls. 

44/46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5876-49.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPC, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 10h30min, a ser realizada no CEJUSC 

desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, 

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 588-81.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIMdS, PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Romão Calvo - 

OAB:19370/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

Arthur Iocca Magalhães, representado por sua genitora Priscila Iocca 

Magalhães em desfavor de Fernando Martins de Souza.

Com a inicial vieram os documentos de fls.08/17.

Devidamente emendada, a inicial foi recebida à fl. 26.

Após a citação, o executado apresentou justificativa às fls. 30/31, bem 

como manifestou pela intimação pessoal da representante legal do 

exequente para que informasse acerca do interesse no prosseguimento 

do feito.

 Os patronos da parte autora, apesar de devidamente intimados, conforme 

certidão de decurso de prazo de fl. 45, nada requereram nos autos.

 Por conseguinte, a exequente foi intimada pessoalmente, sob pena de 

extinção, informando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, 

como apontado na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 48.

 Ademais, a parte requerida manifestou-se pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. Nesse mesmo sentido, pugnou o Ministério Público à 

fl. 53.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que a parte Autora 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.

Isento de custas processuais, eis que se trata de parte beneficiária da 

justiça gratuita.

 Por fim, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 

3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127331 Nr: 3736-03.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIMdS, PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

Arthur Iocca Magalhães, representado por sua genitora Priscila Iocca 

Magalhães em desfavor de Fernando Martins de Souza.

Com a inicial vieram os documentos de fls.08/14.

A inicial foi recebida à fl. 17.

Após o executado apresentou justificativa às fls. 19/20.

 Os patronos da parte autora, apesar de devidamente intimados, conforme 

certidão de decurso de prazo de fl. 31, nada requereram nos autos.

 Por conseguinte, a exequente foi intimada pessoalmente, sob pena de 

extinção, informando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, 

como apontado na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 35.

 Ademais, a parte requerida manifestou-se pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. Nesse mesmo sentido, pugnou o Ministério Público à 

fl. 41.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que a parte Autora 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.
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Isento de custas processuais, eis que se trata de parte beneficiária da 

justiça gratuita.

 Por fim, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 

3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127332 Nr: 3737-85.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIMdS, PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

Arthur Iocca Magalhães, representado por sua genitora Priscila Iocca 

Magalhães em desfavor de Fernando Martins de Souza.

Com a inicial vieram os documentos de fls.08/15.

A inicial foi recebida às fls.18/19.

O executado apresentou justificativa às fls. 23/25.

Após, patronos da parte autora, apesar de devidamente intimados, 

conforme certidão de publicação de fl. 36, nada requereram nos autos.

 Por conseguinte, a exequente foi intimada pessoalmente, sob pena de 

extinção, como apontado na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 41. 

Contudo, a mesma não se manifestou no decorrer do prazo (fl. 42).

Ademais, a parte requerida manifestou-se pela extinção do feito sem 

resolução de mérito. Nesse mesmo sentido, pugnou o Ministério Público à 

fl. 46.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que a parte Autora 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.

Isento de custas processuais, eis que se trata de parte beneficiária da 

justiça gratuita.

 Por fim, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 

3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136480 Nr: 1087-31.2016.811.0007

 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: Valdete Araujo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas americanas

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

OAB:12644/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133 MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017-A

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 10:00 horas, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, 

do art. 3º, do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141482 Nr: 3787-77.2016.811.0007

 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: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Siebert Utsunomiya

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

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

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 10:00 horas, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro, 

do art. 3º, do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (REQUERENTE)

R. A. P. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

J. F. R. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001912-21.2017.8.11.0007 Vistos. Diante da 

manifestação sob o ID 15029525, bem como o agendamento da Semana 

Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício Circular/GAB/CNJ nº 

06/2018 e verificando a possibilidade da solução consensual do conflito 

neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 7/11/2018, às 

10h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos termos dos 

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

envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório de 

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

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 9 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 1722-22.2010.811.0007

 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: Laila Burli da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Jagnow da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 136/137. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente LAILA BURLI 

DA COSTA e executado, JACK JAGNOW DA ROSA, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 
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no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153155 Nr: 2617-36.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

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

OAB:3056

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 

determino a regular continuidade do feito executivo em apenso (ID 

132671).Custas processuais já recolhidas, pelo que, condeno a 

Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, 

i n c i d e n t e  c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  p e l o  I N P C  d e s d e  o 

ajuizamento.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, translade-se 

cópia aos autos executivos (ID 132671) e, caso não haja a solicitação de 

cumprimento de sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140129 Nr: 3019-54.2016.811.0007

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Queiroz, Luiz Queiroz -Espolio, Mário 

Marcos de Queiroz, Lucia Iasinski de Queiroz, Edson Reinaldo de Queiroz, 

Miguel de Queiroz, Vera Lucia de Queiroz Evangelista, Fatima Madalena de 

Queiroz Franquis, Maria de Lourdes de Queiroz, Geraldo de Queiroz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Celio de Queiroz, Jose Antonio de 

Queiroz, Maria Aparecida Iamaguchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Rafael Leite 

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista a manifestação da parte autora à fls. 135/137, com 

fulcro no artigo 139, V, do CPC, DESIGNO audiência de tentativa 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC.

2) INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para comparecimento. Não 

havendo patrono constituído para a representação processual, INTIME-SE 

pessoalmente a parte interessada.

3) Infrutífera a tentativa de acordo, façam-se os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122708 Nr: 1040-91.2015.811.0007

 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: José Correia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Representação Comercial, Aerosara 

Aviação Agrícola Ltda ME

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12.192-MT, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:MT/14065/O, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307

 FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, REJEITO a preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, eis que se confunde com a análise meritória. Com 

efeito, alega o Autor que não houve qualquer relação contratual com 

requerida Aerosara, eis que apenas contratou com a primeira requerida, a 

qual ofertou os serviços de pulverização realizados pela segunda 

requerida, incluindo-os, no contrato de compra e venda (fl. 29).Ainda, 

considerando-se a decisão liminar de fls. 52/54, já preclusa, bem como 

sendo notório que o Autor atuou como consumidor na relação contratual, 

adquirindo produtos e serviços para utilização em seu imóvel rural, 

aplica-se ao caso a legislação consumeirista.Inclusive, com base nos 

Princípios de Defesa do Consumidor, já houve a inversão do ônus da 

prova em favor do Autor, conforme expresso às fls. 52/54.Dessa forma, 

fixo os seguintes pontos controvertidos, cujo ônus probatório incumbe às 

requeridas:a)A existência (ou não) de relação contratual direta entre o 

Autor e a segunda requerida;b)A inclusão (ou não) dos serviços de 

pulverização/aviação agrícola realizados pela segunda requerida no 

contrato de fl. 29;c)A existência de pulverização de veneno em área maior 

do que a pactuada entre o Autor e a primeira requerida. Caso positivo, o 

tamanho dessa área e o valor dos produtos e serviços respectivos.Em 

consequência, DEFIRO a produção de oral, em audiência, consistente na 

oitiva das partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão e 

DESIGNO audiência instrutória para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14 

horas.Ainda, oportunizo às partes que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre os pontos controvertidos ora fixados, pedindo 

esclarecimentos ou indicando outros, sob pena de estabilização da 

presente decisão.Intimem-se. CUMRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136858 Nr: 1330-72.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Colodel

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos arts. 294 e seguintes do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, confirmando a liminar de fls. 25/26.Com 

efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.Isento de custas. Honorários 

advocatícios pela parte requerida que fixo no valor de 10% sobre o valor 

da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o 

trânsito em julgado, sejam dadas as baixas nas constrições porventura 

existentes em nome do demandante.Não havendo manifestação das 

partes após o trânsito em julgado remetam-se os autos AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001940-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA SILVERIO NOVAKOSKI (AUTOR(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001940-86.2017.8.11.0007 Vistos. Analisando 

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

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

no art. 357, do CPC. No ponto, compulsando os autos, verifica-se que o 

requerido, devidamente citado, apresentou sua defesa de forma 

intempestiva. Razão por que DECRETO a sua revelia, nos moldes do art. 

344 do CPC. Contudo, inobstante a revelia do requerido, entendo 

necessária, in casu, a produção de prova testemunhal para o fim de 

verificar a condição de segurado especial do autor. Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro 

de 2018, às 15h:30 min, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão, caso não conste nos autos 

(art. 357, § 4º, do CPC). CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do Código de 

Processo Civil, para o caso de não comparecimento. Por fim, consigno que 

a parte autora e suas testemunhas deverão ser intimadas na pessoa de 

seu patrono para comparecerem à solenidade. CUMPRA-SE, expedindo o 

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

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003683-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DA ROCHA BORBA PIRES (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003683-97.2018.8.11.0007 Vistos. DESIGNO 

audiência para colheita do depoimento das testemunhas indicadas no Id n. 

15874526 - Pág. 36, para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h30. 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, 

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

Cumpra-se Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (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: 

1000994-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. Apresentado o 

endereço, designe-se nova data para sessão de conciliação. Intimem-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: 1001212-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

ELIELETRO ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME (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: 

1001212-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIO ROCHA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, ELIELETRO ELETRONICOS E 

INFORMATICA EIRELI - ME Vistos. Perscrutando detidamente os autos, 

verifico que não há comprovante de endereço em nome do autor acostado 

aos autos, assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo acima 

estipulado, intime-se a parte autora para apresentar endereço atualizado 

dos requeridos, sob pena de extinção. 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: 8011054-71.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARLENE NOSSOL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (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: 

8011054-71.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLENE NOSSOL 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intime-se o executado para, 

no prazo de 05 (cinco), se manifestar acerca do Ofício de ID num. 

15173262, bem como requerer o que entender direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 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: 8011055-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VALENTIM ALVES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15931784, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE DA ROSA GOUVEA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, para 

requerer o que entender adequado do prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000883-96.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

GLACI FINGSTAG MEYER (EXEQUENTE)

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000883-96.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GLACI FINGSTAG MEYER 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença 

em face da OI S/A, em curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu 

favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 

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: 1003618-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DONDONI DA COSTA (REQUERENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID 15886395, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que o Município é isento do preparo de 

recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código de 

Processo Civil. Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro 

teor do recurso do ID nº 15886395, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003586-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAS BRASILEIRO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 15665599 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

15692889 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

15665599, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003626-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)
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JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010656-85.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010656-85.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: GIOVANE MATOS DA SILVA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 13290381), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13747917). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Em tempo, determino o 

levantamento da penhora determinada em decisão de ID nº 1776741, 

cumprimento certificado em ID nº. 8096988. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS BASSANI THEODORO (REQUERIDO)

JOSE SERGIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 169115 Nr: 3558-49.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Federal em Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Industria e Comércio de Parques Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC, Wanderley Bricatte Barros - OAB:19389/O

 Certifico que procedo a intimação dos Advogados do autor do fato: 

AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARQUES LTDA, da audiência 

preliminar designada para o dia 12/11/2018, às 14hs., neste Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE MENDES DA COSTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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: 

1003677-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELIZABETE MENDES DA 

COSTA DE LIMA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida. O artigo 294 do 

NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente aos contratos 

nº 8741873 e 8741874, objeto da presente demanda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000883-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI FINGSTAG MEYER (EXEQUENTE)

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 

1000883-96.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GLACI FINGSTAG MEYER 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença 

em face da OI S/A, em curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito em seu 

favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152915 Nr: 2507-37.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Processo n.º 2507-37.2017.811.0007

Código: 152915

5ª Vara

 Vistos etc.

Acolho o pleito ministerial e designo o dia 08 de novembro de 2018, às 

16h00min para continuação da instrução processual.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas faltantes.

Alta Floresta/MT, 04 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002277-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ADOLFO DE FREITAS (EXECUTADO)

MARIZA HELENA CARVALHO FREITAS 25461834191 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002277-75.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT MARIZA HELENA CARVALHO FREITAS 25461834191 e outros 

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 exequente para manifestação nos presentes 

autos acerca do resultado negativo obtido na busca de ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos ID 

14725973, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002372-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE JESUS TORRES COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002372-08.2017.8.11.0007 ITAU UNIBANCO S/A ISAIAS DE 

JESUS TORRES COSTA 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 nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 

de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003290-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR NATALINO DA LUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003290-12.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT JAIR NATALINO DA LUZ 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 exequente 

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. Alta Floresta, 17 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109178 Nr: 4666-89.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Arruda Vigabriel Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda., Boa Vista Serviços 

S/A

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Gianmarcos Costabeber 

- OAB:55.359-RS, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT, Rita 

Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Wilson Roberto Peixoto 

Junior - OAB:8032-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4822 Nr: 559-56.2000.811.0007

 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: PATEL, PATEL & CIA LTDA, Neiva Maria Delagnoli Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCE LIVRE LEILOES LTDA

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 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. 176, 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): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 5021-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO PACHE

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

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

 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 exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Centro do município de Carlinda-MT, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

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

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do auto de 

avaliação de fls. 195, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 3608-56.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 92, bem como para indicar bens do executado passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165377 Nr: 1704-20.2018.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ezequiel Gomes da Silva, Maria Aparecida Bezerra da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helen Cristina Lopes Sá, Luiz Sergio Carvalho 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites - 

OAB:16211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104153 Nr: 5917-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Gmac s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiterio Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 113, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAURO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000510-65.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MAURO JOSE DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto. Trata-se de “Ação de Reconhecimento de 

União Estável para Fins de Inclusão como Dependente para Recebimento 

de Pensão pro Morte c/c Pedido de Tutela Antecipada” aforada por 

MAURO JOSÉ DE LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS com o escopo de obter judicialmente o benefício de pensão 

por morte. Com a inicial (ID. 11986319) foram colididos documentos via 

PJE. Decisão ao ID 12020707 determinou a emenda à inicial. A parte autora 

manifestou-se ao ID 12191938, juntando documento ao ID 12191952. 

Recebida a inicial ao ID. 12641351. A Autarquia Federal apresentou 

contestação ao ID. 15282223, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei8.213/91, e 

no mérito pugnou pela improcedência de todos os pedidos contidos na 

inicial. Instruiu os autos com documentos via PJE. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 15876145. Após, vieram os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 09 de agosto de 2017, e a 

ação foi ajuizada em 01 de março de 2018, portanto, longe de operar a 

prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Superada a 

preliminar suscitada e não havendo outras preliminares à serem 

analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo 

o seguinte ponto controvertido: prova da qualidade de dependente da 

parte autora, bem como a qualidade de segurado do “de cujus”. Por 

inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado. Dessa forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 16h30min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001205-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUTH DONADI CARETA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001205-53.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

RUTH DONADI CARETA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Pretende-se, através da presente, executar a sentença 

contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. 

Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil. 2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II). 5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal. OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 203/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER ao servidor SÉRGIO MARQUES ROCHA 

LIMA, Matrícula nº 9567, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 

(trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 25.9.2018 

a 24.10.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 16 

de outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL         DF/mgstable

 PORTARIA nº 203/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA, Matrícula nº 

9567, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 25.9.2018 a 24.10.2018.

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

Barra do Garças, 16 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 202/20 18O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 
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de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA APARECIDA FERREIRA 

RIBEIRO DA SILVA, Matrícula nº 4594, Auxiliar Judiciária – PTJ, da 

Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 8.10.2018 a 

22.10.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de 

outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 202/20 18

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, 

Matrícula nº 4594, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 8.10.2018 a 22.10.2018.

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

Barra do Garças, 16 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 200/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, 

Matrícula nº 8154, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 4.10.2018 a 

18.10.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 

de outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 200/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 4.10.2018 a 18.10.2018.

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

Barra do Garças, 11 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81423 Nr: 4755-97.2008.811.0004

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, DARCY FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças, Serineu Osmar Tura, FRANCISCO BATISTA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudemar Quintino de Oliveira - 

OAB:1388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO DOUGLAS 

MARIANO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

4755-97.2008.811.0004, Protocolo 81423, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda, Marcílio Peres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977B

 Vistos.

 FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da carta de preposição. 

Considerando o pedido da parte autora e a concordância dos réus, 

EXCLUO DO POLO PASSIVO o requerido MARCÍLIO PERES SILVA, 

devendo ser corrigida a capa dos autos. Outrossim, tendo em vista que 

não houve a apresentação do rol de testemunhas pela parte autora, 

RESTA PREJUDICADA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. 

Considerando que os requeridos ratificaram as contestações já 

apresentadas nos autos, bem como que já houve impugnação a elas, DOU 

O FEITO POR REGULAR. Determino venham os autos conclusos para 

ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR, bem como para saneamento do feito. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162338 Nr: 3465-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENANI IGLESIAS & IGLESIAS LTDA, Luiz Adalberto 

Ferreira Iglesias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

14.258-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do autor para se manifestar nos autos acerca da petição de fls. 

184, o qual depositou valores nos autos, informando ainda os dados 

bancários para posterior liberação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266922 Nr: 17315-56.2017.811.0004

 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: Nercy Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278412 Nr: 6289-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Paixão Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três Irmãos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B

 Vistos.

1.REDESIGNO a audiência para o dia 27 de NOVEMBRO de 2018 às 

15h30m (HORÁRIO DE MATO GROSSO). A testemunha já sai devidamente 

intimada.

2.Intime-se via DJE os advogados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 4773-16.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Viana Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 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.: 289258 Nr: 12560-52.2018.811.0004

 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: Paulo Henrique de Freitas Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira, Celso Pigoli Junior, 

Banco Itau S/A, Caixa Econômica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por PAULO HENRIQUE DE FREITAS PINTO em face 

de LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTRO. Em síntese, o autor afirma ter 

sido vítima de estelionato praticado pelos requeridos, no momento de 

aquisição de um veículo VW Voyage, ano 2013, cor prata. Explica que 

encontrou a oferta do bem através do site OLX e que negociou com os 

vendedores do bem pelo aplicativo whatsapp. Anota que chegou a 

proceder com a transferência do veículo junto a um Cartório de 

Goiânia-GO e que efetuou a transferência de R$22.000,00 (vinte e dois mil 

reais) para a conta bancária do primeiro requerido, Sr. Luis Fernando.

2. Requer, em tutela provisória de urgência, que sejam informados os 

dados cadastrais dos requeridos junto aos Bancos Caixa Econômica 

Federal e Itaú S/A, bem como que sejam bloqueados e depositados 

judicialmente os valores disponíveis em contas bancárias de titularidade 

dos demandados. Junta documentos às fls.12/26.

3. No caso, ao analisar os documentos que instruem os autos, observa-se 

que não foram juntados ao feito a cópia do documento de transferência do 

veículo ou recibo de reconhecimento de firma dos litigantes procedida 

junto ao Cartório de Goiânia-GO, tampouco o teor da negociação inicial 

firmada com os requeridos mediante a troca de mensagens pelo aplicativo 

whatsapp ou o anúncio da venda do veículo junto ao site OLX, conforme 

narrado nas arguições iniciais.

4. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, colacionando a cópia do documento de 

transferência do veículo e o recibo do reconhecimento de firma dos 

litigantes procedida junto ao Cartório de Goiânia-GO, bem como o teor da 

negociação entabulada com os vendedores através do aplicativo 

whatsapp e o anúncio da venda do veículo junto ao site OLX, sob pena de 

extinção, nos termos do art.320 , do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e do art. 1.255 da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade em 05 (cinco) dias. "Art. 

1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la 

ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, fazer os autos conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172876 Nr: 6020-61.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constância Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobres Seguradora do 

Brasil S/A, Unimed Barra do Garças - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CLAUDINO 

CAVALCANTE - OAB:22.955-O, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada, ora requerente, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165549 Nr: 7672-50.2012.811.0004

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Bertolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 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.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido retro (fl. 166), uma vez que não demonstrado pelo 

autor que se esgotaram as possibilidades de localização dos requeridos.

 2. Ademais, INTIME-SE o requerente para que promova, no prazo de 30 

(trinta) dias, as providências necessárias para a devida citação dos réus, 

observando-se teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, encartada à fl. 

164.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16779 Nr: 282-83.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Floriano Tonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Paulo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 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.: 283937 Nr: 9431-39.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Alto Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fls. 20, que restou 

infrutífera a intimação de Laerte de Souza Farias, Osmar de Souza Farias 

e Osvaldo de Souza Farias, INTIME-SE A PARTE AUTORA para informar 

novo endereço das testemunhas.

 2. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166053 Nr: 8372-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Ferreira de Moura Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que a resposta do 

BacenJud 2.0 que está acostada às fls. 87/88 e a determinação de fl. 89, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar em 

05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261782 Nr: 14127-55.2017.811.0004

 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: CRISTIANE SOUSA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. 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.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

 3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239285 Nr: 15717-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças, Wanderlei Farias Santos, Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Rocha Dourado - 

OAB:MT 15.076-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos.

 1. Todas as partes foram citadas e apresentaram contestação. Não há 

qualquer nulidade pela ausência de realização da audiência de 

conciliação/mediação, que no caso dos autos é evidente a ausência de 

possibilidade de composição amigável. Assim, dou por regular a marcha 

processual até aqui realizada.

 2. Considerando que a parte autora juntou aos autos documentos novos, 

INTIMEM-SE os requeridos para se manifestarem a respeito, no prazo 

comum de 20 dias.

 3. Após, venham os autos conclusos para saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33378 Nr: 277-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tuboplas Indústria e Comércio de Tubos Ltda - 

03.636.975/0001-07

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide M. A. Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT

 Vistos.

 1. Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiros (cód. 168235).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168235 Nr: 11263-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Andrade Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tuboplas Indústria e Comércio de Tubos Ltda - 

03.636.975/0001-07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por MARIA DE LOURDES 

ANDRADE SANTOS e NEILE ANDRADE SANTOS em face de TUBOPLAS 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. Em primeiro plano, DETERMINO seja desentranhada a petição de fls. 

185/189 dos autos cód. 33378 e juntada a partir da folha 98 destes autos 

(cód. 168235), pois se trata de erro da Secretaria.

 4. Este feito vem se arrastando há muitos anos sem o devido desfecho, 

razão pela qual deve ser chamado à ordem para regular marcha. Com 

efeito, o art. 75, V, do CPC/2015, prevê que a massa falida será 

representada judicialmente pelo seu administrador judicial, todavia, não há 

na Lei n. 11.101/05 nenhuma menção à necessidade de intervenção do 

administrador judicial nas ações movidas contra ou pela empresa em 

recuperação, ao contrário do que ocorre nos processos falimentares (art. 

22, III, n). A recuperanda continua exercendo plenamente sua capacidade 

jurídica e, para tanto, dispondo de autonomia administrativa e financeira e 

cumprindo o plano de recuperação traçado. Ou seja, quem representa a 

empresa é o sócio administrador/proprietário. Nesse sentido a 

jurisprudência (TJSP, Apelação nº 1017200-44.2015.8.26.0562, Rel. 

RICARDO NEGRÃO, julg. 27/06/2016) (TJSP, Apelação nº 

1009261-75.2014.8.26.0100, Rel. RONNIE HERBERT BARROS SOARES, 

julg. 19/12/2017).

5. Portanto, não há que se falar em necessidade de "regularização 

processual" da parte exequente/embargada, estando perfeita a relação 

processual destes autos.

 6. Dito isso, tem-se que a questão debatida na inicial destes embargos de 

terceiros é de fácil solução, sendo meramente questão de direito. Assim, 

por apreço ao princípio da lealdade processual, INTIMEM-SE as partes 

para ciência, com prazo de 5 dias, de que este feito será julgado 

antecipadamente por já tratar-se de matéria de direito, estando amparado 

com as provas necessárias.

 7. Após, voltem-me conclusos para sentença. CERTIFIQUE-SE a 

existência do numerário depositado pela embargante nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 13801-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

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

OAB:14258

 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$ 54,00 (cinquenta e quatro 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.: 153492 Nr: 4781-90.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 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$54,00(cinquenta e quatro 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178001 Nr: 12274-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRB, ARRRdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Kátia Gobatti 

Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Marcel Carlos Lopes Félix - OAB:7511/MT, ROSANA GOMES DA 

ROSA - OAB:8487/MT, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria 

Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCIAN MARQUES COSTA, brasileiro(a), 

solteiro(a), policial militar, Telefone 3653-1384. 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$ 439,44 (Quatrocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 5 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$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 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, 16 de outubro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210280 Nr: 9714-67.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. Oeste Eletro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C. D. OESTE ELETRO S/A, CNPJ: 

03447395000163. 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$ 439,44 (Quatrocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 5 , 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$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 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..
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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, Roberto Araújo Sousa, 

digitei.

Barra do Garças, 16 de outubro 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.: 281871 Nr: 8218-95.2018.811.0004

 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: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Tendo em vista a decisão de fls. 36 e a petição de fls. 39, à qual insere 

a Fazenda Pública Municipal no polo passivo da demanda, essa vara deixa 

de ser competente.

2. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 3. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224517 Nr: 5632-56.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel Pereira Neres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 2. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164949 Nr: 6875-74.2012.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERSANDRO SOARES SALES, Cpf: 

84441356153, Rg: 5738873, Filiação: José Orvalho Sales e de Dilma 

Soares Sales, data de nascimento: 02/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Luciara-MT, 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$ 627,72 (Seiscentos e vinte e sete reais e 

setenta e dois centavos), no prazo de 5 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, 16 de outubro 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.: 288734 Nr: 12269-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FELIZARDO DA SILVA

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

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. INTIME-SE a parte autora para instruir a inicial com a cédula de crédito 

bancário original de fls.08, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial com fulcro no art. 321.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250293 Nr: 6416-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, Deusvane Quirino Rego 

Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

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

autora para se manifestar nos autos acerca da certidão de fls. 100 o qual 

informou que a parte executada J. F. Rego - ME não fora citada. Dessa 

forma, intimo a parte autora para que informe o endereço atualizado da 

executado para posterior citação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175085 Nr: 8685-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, Ligia 

Resplandes Azevedo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A, Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 13.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando que a parte 

autora/requerida não atendeu aos meios instituídos pela CNGC/TJ/MT 

sobre peticionamento, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

executada a trazer ao feito a petição referente às fls. 673/677.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 232373 Nr: 10752-80.2016.811.0004

 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: Luciano do Nascimento

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada as partes para se 

manifestar sobre laudo pericial no prazo de 10 dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152461 Nr: 3259-28.2011.811.0004

 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: Aurea de Toledo Piza, Roberto Piza Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altermita de Sousa Brito, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Camati Piza Pimentel - 

OAB:235030/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Nulidade de 

Documento movida pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 118 o representante da requerida, Sra. Altermita, informou o 

falecimento desta na data de 31/07/2017.

3. Foi determinado ao autor para que procedesse com a substituição 

processual do polo passivo da ação, conforme teor da decisão de fls. 

121.

4. O autor às fls. 129 informou o falecimento da autora, Sra. Áurea, 

requerendo a substituição processual da autora pelos seus herdeiros, 

CARLOS TERRANA e VERA LUCIA TERRANA, contudo não apresentou os 

herdeiros ou representante do espólio de Altermita de Sousa Brito.

5. Verifica-se que até o presente momento não foi realizada o determinado 

às fls. 114 e 117, qual seja, a inclusão da empresa E. L. Esteves no polo 

passivo da demanda, nem expedido de mandado de citação.

6. DEFIRO o pedido de substituição processual de AUREA DE TOLEDO 

PIZA pelos seus herdeiros CARLOS TERRANA e VERA LUCIA TERRANA, 

para que figurem também no polo ativo da ação.

7. INTIME-SE o representante da parte autora para que no prazo de 

(quinze) dias proceda com a substituição processual do polo passivo da 

demanda, sob pena de extinção do feito, conforme o disposto no art. 485, 

III do CPC.

8. Após manifestação da parte autora sobre a substituição processual do 

polo passivo CITE-SE a empresa E. L. Esteves para apresentar defesa, 

art. 335 do CPC.

 9. REMETA-SE os autos ao cartório distribuidor para que proceda com as 

retificações necessárias, inclusive a mudança de classe processual para 

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C NULIDADE DE 

DOCUMENTO”.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2715 Nr: 84-61.1990.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comat Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 185, determinou-se a penhora online nos ativos bancários da 

parte executada. Contudo, a diligência restou infrutífera.

3. Após, manifesta a exequente pelo protesto judicial (fls. 194/196).

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que o pedido retro da 

exequente merece prosperar, visto que presentes os requisitos 

autorizadores do art. 782, §3º, CPC.

7. Assim, frente ao silêncio do réu quanto à quitação do débito, DEFIRO o 

pedido retro e, por consequência, DETERNIMO a inclusão dos executados 

no cadastro de inadimplentes, devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR 

DA DECISÃO, com a indicação do nome e a qualificação do exequente e 

do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, bem como da presente e, 

encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta unidade judiciária pela 

parte autora, visando à efetivação do protesto, nos termos do 782, §3º do 

C.P.C/2015.

 8. Após o cumprimento do ato, intime-se a parte autora para pugnar pelo 

prosseguimento do feito, adotando as medidas cabíveis ao deslinde da 

ação, no prazo de 10 (Dez) dias.

9. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229379 Nr: 8676-83.2016.811.0004

 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: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Helena Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora comprovou às fls. 

82-verso a distribuição de Carta Precatória junto a 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário de Cuiabá.

2. Aguarde em cartório o cumprimento da misssiva.

3. Após a devolução da carta precatória INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender por direito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 16792-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalpizzol & Cia Ltda, Rodrigo de Oliveira 

Almeida, Dallyla Bier Dalpizzol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CITEM-SE os executados, por carta precatória, nos endereços 

mencionados às fls. 51, para pagarem o valor do débito, no prazo de 03 

(três) dias, observando as advertências legais.

2. Em caso de diligência positiva e não havendo oferecimento de 

embargos à execução, voltem-me conclusos para análise do pedido de 

penhora do imóvel laçado às fls. 52.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284256 Nr: 9644-45.2018.811.0004
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 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: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa, Marlene Bueno de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco aurélio rodrigues dos 

santos - OAB:

 VISTOS.

1. O requerido Sr. Daniel de Oliveira Costa manifesta às fls. 28/29, 

alegando não ter efetuado o pagamento devido às dificuldades 

financeiras, no entanto, reconhece o débito e apresenta proposta de 

acordo, qual seja: a) Entrada de 30% (trinta por cento) no importe de R$ 

4.504,42 (quatro mil quinhentos e quatro reais e dois centavos); b) 06 

(seis) parcelas no importe de R$ 1.751,72 (hum mil, setecentos e 

cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

 2. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar se concorda com a proposta ou, em caso de recusa, requerer o 

que entende cabível para prosseguimento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 7093-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Certifique Nobre Gestora acerca do decurso de prazo da intimação de 

fl. 282 e, posteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 05 

(cinco) dias, opor-se a eventual manifestação do executado ou requerer o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 2. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 4394-70.2014.811.0004

 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: Márcia Yumi Matsumori Nacano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Akio Matsumori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093

 Vistos.

 1. Ante os fatos que dos autos constam, DEFIRO o pedido de devolução 

do prazo na forma requerida às fls. 797 e 800.

2. Assim, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados subscritores 

das peças de fls. 797 e 800, para manifestarem acerca da petição de fls. 

791/792. FIXO prazo de 05 (cinco) dias sucessivos a começar pela parte 

autora e, após, a parte requerida.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175495 Nr: 9195-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Bernieri Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yara Aparecida Corrêa Reali - 

OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Exequente para se manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pelo Executado às fls. 318/323, no prazo de 15 dias.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58281 Nr: 1817-03.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao C.R.I. da cidade de Santa 

Terezinha/MT, uma vez que a diligência de localizar bens suscetíveis de 

penhora incumbe ao autor.

 2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo os atos necessários, sob 

pena de extinção e arquivamento dos autos, nos termos do art. 485, III do 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185301 Nr: 6524-33.2014.811.0004

 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: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação 

de multa de 10%, incidência de juros de 1% e honorários advocatícios 

também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

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

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154758 Nr: 6452-51.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Soares Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 260/262. Certidão de trânsito em julgado 

às fls. 264.

3. A parte autora requereu o cumprimento de sentença (fls. 267/269).

4. Após, a parte executada depositou o valor que entendeu correto e 

requereu a extinção do feito (fls. 270/272).

5. A parte exequente pugnou pela expedição de alvará do numerário 

depositado nos autos (fls. 276).

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a parte executada cumpriu a obrigação de forma 

voluntária, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pelo 

cumprimento integral.

DISPOSITIVO:

8. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

9. Ainda, DETERMINO que seja expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE 

NUMERÁRIO dos valores depositados na conta judicial de fls. 271v em 

favor da parte exequente Rosely Soares Galvão, por meio de seu patrono, 

via SICONDJ, na conta mencionada às fls. 276.

10. Custas processuais pela seguradora executada, ante o princípio da 

causalidade.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

12. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67641 Nr: 1153-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Massaharu 

Maekawa - OAB:SP 290102

 Vistos.

 1. Considerando que foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio, 

conforme se vê à fl. 129, INTIME-SE primeiro a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015.

 2. Após, o exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação 

do executado e acostar a atualização do valor do débito, também no prazo 

05 (cinco) dias.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225767 Nr: 6342-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 69, requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora do automóvel constante de fls. 61, localizados via 

sistema RENAJUD.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 69.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo VW/GOL, 

Placa JZV2202, no endereço do executado declinado na inicial, 

lavrando-se auto (art. 838, CPC), ficando a realização do ato às expensas 

do exequente.

4. Após, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160013 Nr: 414-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nataly Rodrigues Cardoso - ME, Nataly 

Rodrigues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, percebo que fora tentada a localização de 

bens da parte executada, via sistemas INFOJUD e RENAJUD. Contudo, a 

diligência restou infrutífera (fls. 69/73).

2. Após, a parte autora requereu às fls. 75 o sobrestamento do feito.

3. Assim, com o fito de possibilitar eventual busca por bens do executado 

a fim de satisfazer a obrigação, DEFIRO o pedido retro e, por 

consequência, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015.

 4. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72560 Nr: 5834-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC, PCdMM, APMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Ribeiro S. Cabral - 

OAB:20226/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. DEFIRO o pedido de dilação de prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, 

conforme suplicado pela parte exequente à fl. 401.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, INTIME-SE a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, 

do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1834-05.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 VISTOS.

 1. A parte exequente requer à fl. 215 a suspensão da presente Ação de 

Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para realizar busca de bens 

em nome dos executados.

 2. Assim, defiro o pedido e SUSPENDO a presente Ação de Execução, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de possibilitar a busca por bens do 

executado com o intuito de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 
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05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98256 Nr: 3266-54.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Ferreira Calistro Ltda - Me, Jean Naid 

Dalmagro, José Roberto Calistro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 163 a suspensão da presente Ação de 

Execução, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

 2. Assim, SUSPENDO a presente Ação de Execução, pelo prazo de 01 

(um) ano, a fim de possibilitar a busca por bens do executado com o intuito 

de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222319 Nr: 4235-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. E. A. F. I. Serviços e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeinab Mohmmad Tawfiq Turki Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Moreira Dias - 

OAB:13937/GO, Ronaldo Bretas Pereira Junior - OAB:32671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 DISPOSITIVO14.Diante do exposto reconheço de ofício a ocorrência da 

prescrição e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do CPC/2015.15.Condeno o exequente ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. 16.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. 17.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237611 Nr: 14548-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva da Silva Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer à fl. 101 a suspensão da presente Ação de 

Execução, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

 2. Assim, DEFIRO o pedido e SUSPENDO a presente Ação de Execução, 

pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar a eventual busca por bens 

do executado com o intuito de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 1691-16.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli 

- OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio, 

conforme se vê à fl. 76, INTIME-SE primeiro a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015.

 2. Após, o exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação 

do executado e acostar a atualização do valor do débito, também no prazo 

05 (cinco) dias.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178735 Nr: 719-02.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Paulino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:OAB/MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, por correio (AR-MP), no endereço constante 

às fls. 05, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos atos 

que entende cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de 

mantendo-se inerte, incorrer na devolução dos autos à Comarca de 

Origem sem cumprimento do ato deprecado.

 2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170665 Nr: 3097-62.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Marcos Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Morbeck da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 111/113 o exequente 

apresenta bens imóveis e suas respectivas matrículas para fins de 

realização de penhora. Traz também aos autos planilha atualizada do 

crédito.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 111, percebo que 

a respectiva matrícula se encontra atualizada e sua titularidade, de fato, 

recae sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer impedimento à 

constrição patrimonial.

6. Consigno ainda que não há que se falar em inobservância à ordem 

estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo 

elencado traz bens cujo acatamento é preferencial, de modo que não é 

obrigatório e vinculativo para com os interesses do credor. Além disso, o 

pedido de exequente encontra amparo no dispositivo legal disposto no Art. 

835, IV, do Código de Processo Civil vigente.

7. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 111, devendo a Nobre Gestora expedir o 

competente termo para realização da penhora dos imóveis matriculados 

sob nº 12.011 e nº 24.847, observando que o ato deve recair na 

proporção de 50% (Cinquenta por cento) sobre cada imóvel, haja vista a 

existência de coproprietário que não é executado nos autos. Consigno 
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que a realização do ato, perante o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, ficará sobre o encargo do exequente e às suas expensas.

 8. Em sequência, EXPEÇA-SE mandado no intuito de que seja procedida a 

avaliação dos imóveis indicados, cujo cumprimento deverá ser efetivado 

por oficial de justiça.

9. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIME-SE o executado, bem como sua esposa Sra. 

LUCIANA MARTINS MIRANDA MORBECK (fls. 116v), para, querendo, 

apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

10. Intime-se a parte autora.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246412 Nr: 3805-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaides Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a resposta via Sistema Renajud, 

conforme fl. 74 e, em cumprimento a decisão de fl. 73, 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.: 271778 Nr: 2142-55.2018.811.0004

 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: Mayra Silva Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivan Rego da Silva, Vanuza Pereira dos 

Santos, Karen Ramos Maracaípes, Sanderson Bernardes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a consulta realizada junto ao 

Sistema Bacenjud, conforme fl. 98 e verso e, em cumprimento a decisão 

de fl. 96, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, se manifeste de forma específica acerca do 

endereço que entender correto para fins de citação ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, requerer os atos necessários ao deslindo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173863 Nr: 7091-98.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Almeida David, Paolo Cesar da 

Silva, Flávia Lucia David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 103v e as 

tentativas de localização dos executados, inclusive por meio dos sistema 

informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, DETERMINO a 

citação editalícia dos requeridos Flávia Lucia David e Paolo Cesar da Silva 

(fls. 05/06), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha de cálculo 

atualizado do seu crédito.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181461 Nr: 3309-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição de 

valores, conforme fl. 163 e, em cumprimento a decisão de fl. 161, 

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 arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100787 Nr: 5790-24.2010.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Castro Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Nonato Moreira, Ramon 

Souza Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 107 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 01 (um) ano.

2. Assim, ao considerar a habilitação do crédito nos autos de inventário de 

cód. 61187, n° 4304-43.2006.811.0004~, em trâmite na 3ª Vara Cível desta 

Comarca, para satisfação do crédito perquirido nesta execução, DEFIRO o 

pedido de fls. 107 e, por conseguinte, SUSPENDO o regular andamento do 

feito pelo prazo de 01(um) ano.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242506 Nr: 1076-74.2017.811.0004

 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: Sadil Alves, Milena Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, TERCEIROS INCERTOS 

E NÃO SABIDOS, Ana Cláudia de Oliveira, Rosalina Onofre da Cruz, 

LUCIANA DE PAULA, CONFRONTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 76/78, a Curadora Especial nomeada insurge-se da decisão que 

determinou a citação por edital do requerido alegando não ter ocorrido o 

esgotamento de todas as vias possíveis para a devida localização da 

parte, inclusive informa nos autos novo endereço. Aos pedidos, requer a 

nulidade da citação editalícia e a realização da citação pessoal do 

requerido.

 2. Frente ao exposto, REVOGO a decisão de fl. 68 e a de fl. 74, a fim de 

que seja decretada a nulidade da citação por edital do requerido e a 

consequente nomeação da Defensoria Publica com curadora especial, 

com fulcro no §3º, art. 256 do CPC/2015.

 3. Assim, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 
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proceder à citação da parte requerida, manifestando de forma específica 

acerca do endereço que entende correto ou requerer os atos necessários 

ao deslinde do feito.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163505 Nr: 5083-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MULINARI LTDA, Jairo Marques 

Ferreira, Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta precatória expedida à 

Comarca de Novo São Joaquim foi devolvida sem cumprimento devida a 

inércia da exequente, conforme fl. 101, verso e 102 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 seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 554-34.1986.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA SERRA DOURADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a nota de devolução nº 2192, 

expedido pelo CRI de Barra do Garças/MT, no qual solicita que a parte 

interessada efetue o pagamento dos emolumentos devidos, bem como a 

juntada de documentos e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o executado, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

providencie o necessário junto ao Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças/MT, informando nos autos o atendimento de referida nota de 

devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199035 Nr: 3146-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson L. M. Spanholi - Materiais Para Construção - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Targa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Antes de analisar os pedidos de fls. 75/76, entendo por necessária a 

apresentação de demonstrativo de crédito atualizado para fins de 

escorreito prosseguimento do feito.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazer aos autos planilha atualizada do crédito, nos termos do art. 524, 

caput, CPC/2015, haja vista a que consta nos autos encontrar-se 

desatualizada ante o lapso temporal decorrido.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268572 Nr: 11-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora pugna pela desistência da ação, tendo em vista a 

quitação integral do débito (fl. 73).

 3. Certidão positiva de citação da parte executada (fl. 75).

 4. Após, a parte autora reitera pedido de desistência da ação, em razão 

da executada ter quitado a dívida.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

8. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. Sem custas.

 10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173562 Nr: 6763-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Já 

apresentadas as alegações finais, voltem-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285605 Nr: 10422-15.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Balduíno Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

 1. Considerando a participação deste Magistrado no "WORKSHOP DE 

APROFUNDAMENTO E SUPERVISÃO EM CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAZ", que ocorrerá nos dias 18 e 19 de Outubro de 2018, na Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário/MT, em Cuiabá/ MT, REDESIGNO a 

audiência para o dia 13 de Dezembro de 2018, às 16h15min, HORÁRIO DE 

MATO GROSSO.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287073 Nr: 11278-76.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Bernieri Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INTIME-SE o Requerido, por meio de seu advogado, constituído nos 

autos de Cumprimento de Sentença em apenso (Cód. 175495), para 

apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

o disposto no art. 511, do CPC/2015.

 2. Consigno que não contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

nos termos do art. 344, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221360 Nr: 3658-81.2016.811.0004

 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: Delmiro Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Moreira de Souza, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Dorivaldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 Vistos.

 1. Considerando a participação deste Magistrado no "WORKSHOP DE 

APROFUNDAMENTO E SUPERVISÃO EM CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAZ", que ocorrerá nos dias 18 e 19 de Outubro de 2018, na Escola dos 

Servidores do Poder Judiciário/MT, em Cuiabá/ MT, REDESIGNO a 

audiência para o dia 19 de Novembro de 2018, às 14h30min, HORÁRIO DE 

MATO GROSSO.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179481 Nr: 1476-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Divino Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico o acórdão proferido pelo juízo ad quem 

cassou a sentença de fls. 77/78 e determinou o prosseguimento do feito.

2. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a citação do requerido, aportando aos autos endereço 

correto e atual do réu.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 7968-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Ferreira

 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:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, percebo que fora tentada a penhora online nos 

ativos financeiros da parte executada. Contudo, a diligência restou 

infrutífera (fls. 222).

2. Após, a parte autora requereu às fls. 269 o sobrestamento do feito.

3. Assim, com o fito de possibilitar eventual busca por bens do executado 

a fim de satisfazer a obrigação, DEFIRO o pedido retro e, por 

consequência, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015.

 4. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

 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: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acerca da correspondência devolvida, INTIME-SE a parte autora para 

indicar, de forma específica, o endereço que entende correto e a forma 

pela qual requer a citação da parte demandada. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias para cumprimento do ato, sob pena de extinção, nos termos do art. 

485, III, CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282985 Nr: 8876-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, uma vez que da análise da 

petição de fls. 24 já transcorreu o prazo aludido para juntada do 

documento de constituição em mora.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, colacionando ao feito a notificação do devedor que 

ateste a constituição em mora, sob pena de indeferimento da inicial.

 3. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249071 Nr: 5583-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 Vistos.

1. Diante da existência de reconvenção, REMETA-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para as devidas anotações (art. 286, parágrafo único, 
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CPC/2015), e se for o caso proceder com os cálculos das custas (art. 

1.222 da CNGC).

 2. Se houver necessidade de recolhimento de custas, INTIME-SE o 

reconvinte/requerido para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, já existindo manifestação da parte reconvindo/autor, voltem-me 

conclusos para deliberação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 6888-68.2015.811.0004

 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: Avelino José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto dos Santos, Raimunda de 

Oliveira Costa, E. L. Esteves Imobiliária, Heronildo Sivirino Ribeiro, Alice 

Correria Leite, Maria Barbara da Cunha, Virginia Fernandes Uemura, 

TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Divani Carlos Duque, ALAIR B. 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835, Marcos Antonio de Oliveira - OAB:43784/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária movida por AVELINO 

TAVARES em desfavor de CESAR AUGUSTO DOS SANTOS E OUTROS, 

todos qualificados nos autos.

2. Considerando a causa de pedir e o interesse público envolvidos nesta 

ação, imprescindível a participação do Douto Membro do Ministério Público.

3. INTIME-SE, sob o prazo de 15 (quinze) dias, o requerente para 

manifestar e requerer o que entender por direito acerca da requerida 

MARIA BARBARA DA CUNHA (certidão de fls. 314).

4. Após, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, com fulcro no art. 

178, I, do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218579 Nr: 2002-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

ROSANA GOMES DA ROSA - OAB:8487/MT, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao considerar a necessidade da instrução processual para o deslinde 

do feito, DEFIRO o pedido de fls. 38 no intuito de designar audiência de 

instrução para apresentação de depoimento pessoal da parte autora e 

oitiva das testemunhas arroladas.

2. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 13 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15HS45MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

3. Consigo que CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art. 455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

5. CIÊNCIA ao Ministério Público.

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

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210257 Nr: 9696-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Freitas Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos de terceiro movidos pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Afirma o embargante que comprou um imóvel urbano com 300m², em 

14.08.2002, localizado na avenida Govenador. Sustenta que foi 

surpreendido com decisão judicial de reintegração de posse do 

embargado em relação ao imóvel. Requer a suspensão da liminar de 

reintegração de posse para o bem imóvel retornar ao embargante.

3. Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/18. Emenda à inicial de fls. 

23/27 e de fls. 40/41.

4. O pedido de suspensão foi indeferido e determinou-se a citação da 

parte embargada (fls. 43/44).

5. O embargado Carlos Frank apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência dos embargos de terceiro (fls. 49/53). Com a manifestação 

vieram os documentos de fls. 54/74.

6. Em seguida, foi designada audiência de conciliação entre as partes (fls. 

78), a qual restou infrutífera ante a impossibilidade de acordo (fls. 81)

7. Após, retornaram os autos conclusos.

 8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais passíveis 

de macular a marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

10. Contudo, ao considerar que o objeto da lide gira em torno do imóvel 

descrito na inicial, entendo por necessária a apresentação de documento 

idôneo que ateste sua titularidade. Assim, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos matrícula 

atualizada do bem imóvel, como prova do juízo.

 11. Em igual prazo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentarem 

as provas que pretendem produzir com o fito de comprovarem suas 

alegações, justificando-as, sob pena de preclusão.

12. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158505 Nr: 11170-91.2011.811.0004

 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: Reinaldo Sousa Oliveira, Maria Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Moreira Pitaluga, Eth Cardoso de Freitas 

Pitaluga, Plinio Nogueira Pitaluga, Maria Theresinha Vaz Pitaluga, Patricia 

Vaz Pitaluga, Fabio Vaz Pitaluga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 245 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado do requerido Fábio Vaz Pitalunga (CPF: 938.555.597-91).

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito, indicando, de forma 

específica, qual endereço entende correto para fins de citação.

3. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 2931-64.2012.811.0004

 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): Bolivar Rezende Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online (fls. 175v) por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 185.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231164 Nr: 9873-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP, Hugo Di Alessandro Cardoso Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dobre Martins, Jaime Dobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO, por hora, o pedido de citação por edital uma vez que não se 

esgotaram todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, 

conforme prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos Executados.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito, indicando, de forma 

específica, qual endereço entende correto para fins de citação.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179220 Nr: 1238-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Matheus e Cia Ltda, Luciana Aparecida 

Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online (fls. 121) por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 122.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online (fls. 133) por meio do Sistema 

BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado às fls. 241.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, 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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238463 Nr: 15142-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos, Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que a parte requerente interpôs Embargos de 

Declaração contra a sentença de fl. 205, CERTIFIQUE Nobre Gestora 

acerca da tempestividade do recurso.

 2. Após, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (art. 1.023, §2º, do 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282909 Nr: 8825-11.2018.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE UILSON FELIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 Vistos.

1. Em suma, a parte requerida em contestação apresentou pedido de tutela 

de urgência para que fosse revogada a ordem que originou a busca e 

apreensão do veículo, sob fundamento de que a parcela de nº 8, com 

vencimento em 21/03/2018, que originou o vencimento antecipado e a 

consequente propositura da ação teria sido adimplida antes mesmo do 

vencimento. Com a pretensão juntou o comprovante de pagamento de fl. 

36. Intimado o requerente para manifestar, este impugnou o comprovante 

juntado pelo requerido, bem como apresentou planilha acusando as 

parcelas pendentes de pagamento (fls. 39/43).

 2. Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão ao requerido 

para reaver o bem sustentado que o débito que originou o vencimento 

antecipado e consequentemente o ingresso com esta ação foi adimplido.

 3. A uma. Pelo fato de que o autor traz detidamente a lista das parcelas 

que estão pendentes de pagamento, dentre elas a de nº 08, com 

vencimento em 21/03/2018, mostrando claramente que padece de 

pagamento.

 4. A duas. Apesar do comprovante de pagamento juntado à fl. 36, 

observa-se distinto os códigos de autenticação (nosso número e nº do 

documento), não traduzindo fielmente que aquele comprovante de 

pagamento de títulos se refere especificamente à parcela de nº 08, com 

vencimento em 21/03/2018.

 5. Dito isso, INDEFIRO o pedido do requerido formulado à fl. 31, item 1.

6. CERTIFIQUE-SE se houve a purgação da mora.

 7. Ademais, não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais 

a serem sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

8. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

9. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179545 Nr: 1527-07.2014.811.0004

 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: Josué Alves Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

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

OAB:MT 10.661

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que não há valores a serem 

levantados pelo requerido.

2. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do requerido de fls. 223.

3. INTIME-SE a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias para manifestar 

acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173192 Nr: 6358-35.2013.811.0004

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Alves Nunes

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

OAB:MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 VISTOS.

1. Tendo em vista o retorno do autos em apenso referente a Ação de 

Revisional de Contratos de código n° 179545 do Superior Tribunal de 

Justiça, INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE POR MEIO DE 

CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - AR/MP, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste nos autos para dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender por direito, nos termos do art. 485, inciso III do 

CPC.

2. Exeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160385 Nr: 979-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Após as diligências negativas junto aos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD (fls. 67/68), a parte exequente requer a expedição de certidão 

da sentença para protesto, no valor de R$ 4.437,00 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e sete reais).

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que o pedido de fl. 70 da 

exequente merece prosperar, visto que presentes os requisitos 

autorizadores do art. 517, CPC/2015.

5. Assim, diante da inércia do réu quanto à quitação do débito, DETERNIMO 

a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, devendo ser 

expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor 

da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, bem 

como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de PROTESTO desta 

unidade judiciária pela parte requerente, visando à efetivação do protesto, 

nos termos do § 1º, do art. 517 do CPC/2015.

 6. Após ser cumprida a diligência, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar pelo que entender de direito, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III, CPC/2015.

7. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187724 Nr: 8479-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Execução te Título Extrajudicial movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

151/153.

3. Colacionando ao feito reprodução digitalizada do acordo celebrado 

entre as partes devidamente assinado pelos procuradores, em 

conformidade com o art. 425, VI , do CPC/2015.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 151/153, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 
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consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios conforme o acordado entre as partes.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. DETERMINO o cancelamento da penhora de fl. 140, concomitantemente, 

DESTITUO Álvaro Luís Munaretto do encargo de fiel depositário.

 9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286164 Nr: 10742-65.2018.811.0004

 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: HdAR, Silvia Leticia Limas de Almeida Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Life Med Clinica Médica e Diagnostico por 

Imagem Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de intimação do Membro do Ministério Público, neste 

momento, tendo em vista que sua manifestação no feito se dá após os 

atos das partes.

2. Assim, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada.

3. Havendo ou não composição entre as partes, e neste último caso, 

transcorrido o prazo para contestação, ABRA-SE vistas ao Membro do 

Parquet para manifestação, pelo prazo legal.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159360 Nr: 12310-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

1. Às fls. 115, requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens móveis, utensílios e 

equipamentos no endereço mencionado na manifestação.

2. Assim, DEFIRO o pedido retro.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens móveis, desde 

que não sejam indispensáveis as necessidades comuns a um médio 

padrão de vida, no endereço declinado às fls. 115v, lavrando-se auto, nos 

termos do art. 838, CPC.

4. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224972 Nr: 5882-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felype Augusto Alves Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao considerar a juntada dos documentos às fls. 79/81, REMETAM-SE os 

autos ao membro do Ministério Público para manifestação para fins de 

prosseguimento do feito. Fixo prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177650 Nr: 11913-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaraciaba Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes, Fernando Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES FRANCO DIAS 

- OAB:55657, Renata Brockelt Giacometti - OAB:OAB/PR 40.540

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

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que às fls. 224 a parte autora 

requereu que regularizasse a representação processual, para constar na 

capa dos autos e receber exclusivamente as intimações subsequentes 

dos atos a patrona ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA.

2. Às fls. 227 foi deferido o pedido de consulta junto ao sistema INFOJUD e 

posteriormente a intimação da parte autora no prazo de 10 (dez) dias para 

minafestar acerca da resposta juntada aos autos.

3. Contudo conforme o teor da certidão de publicação de expediente foram 

os antigos patronos da parte autora a receber a intimação da decisão de 

fls. 227.

4. Ante o exposto, proceda-se Sra. Gestora com as anotações 

necessárias para constar como patrona da parte autora a sra. ADRIANA 

COLI PEDREIRA VIANNA, OAB/MT 24.499.

5. INTIME-SE a nova representante da requerente do teor da decisão de 

fls. 227.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282654 Nr: 8681-37.2018.811.0004

 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: José Inacio dos Prado Miranda, Christian Marta Matos 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rei Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que os autores são JOSÉ INÁCIO DO 

PRADO MIRANDA E CHRISTIAN MARTA MATOS, sendo que Vilmar Alves 

de Almeida está na condição de representante legal (vide procuração de 

fls. 19).

2. Após ter sido intimada a parte requerente para comprovar a 

necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, sobreveio 

petição às fls. 128/129 trazendo informação dos proventos de Vilmar 

Alves de Almeida e nada constando quanto à carência de recursos dos 

autores (José e Christian).

3. Diante da situação apresentada, vale esclarecer que a comprovação de 

hipossuficiência visando obter a gratuidade da justiça é inerente à parte e 

não ao representante legal.

 4. Deste modo, FACULTO a emenda da inicial para que a parte autora 

instrua os autos com a declaração de imposto de renda de ambos os 

requerentes (José e Christian), visando comprovar a necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

 5. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248471 Nr: 5202-70.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 83, requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação de 15 (quinze) vacas nelore na 

propriedade rural da parte executada.

2. Assim, ao considerar que a execução se coaduna aos interesses do 

credor, DEFIRO o pedido retro.

3. Contudo, deve a parte exequente informar, de forma específica, o 

endereço em que o Sr. Oficial de Justiça deverá cumprir o ato, sob pena 

de impossibilidade de cumprimento.

4. Com a informação, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos 

bens mencionados, lavrando-se auto, nos termos do art. 838, CPC.

5. Após, INTIME-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

legal (Art. 841, CPC).

6. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 2001-22.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. Considerando a juntada da resposta do Banco Central (fls. 122/123) e 

tornando indisponíveis ativos financeiros, CUMPRA-SE decisão de fl. 121, 

no sentido de proceder à intimação do executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o §3º, art. 854, do CPC/2015.

2. Em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71185 Nr: 4456-57.2007.811.0004

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me, Jairo Marques Ferreira, 

Helenice Tauil Adolfo

 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: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 173 

o sobrestamento do feito.

2. Assim, SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de 

possibilitar a efetivação da hasta pública do bem penhorado no processo 

de cód. 7163-95.2007.811.0004 (cód. 74121), objeto de satisfação do 

crédito do exequente.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193729 Nr: 12896-95.2014.811.0004

 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: Masso Isa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sudário Jerônimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, JOSE ANTONIO ROSA - OAB:5493 MT

 VISTOS.

1. De início, RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar:

a) Exequente: LUCIANO ROSA DA SILVA (cf. fls.193)

b) Executado: MASSO ISA (cf. fls. 04)

2. No mesmo ato, CONVERTA-SE a ação de conhecimento em 

cumprimento de sentença, que tramitará pelo rito insculpido pelo art. 523 e 

ss. do CPC/2015, observando as anotações de praxe junto ao sistema 

Apolo.

3. Após, CERTIFIQUE-SE a escrivania acerca da intimação da parte 

exequente para cumprir o determinado às fls. 195 quanto à apresentação 

de planilha atualizada do débito.

4. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos para decisão.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 44988 Nr: 1208-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller, Harold Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

 1. A parte reitera o pedido de ofício ao DETRAN para obtenção de 

informações acerca do veículo localizado via sistema RENAJUD (fl. 80), 

com a relação pormenorizada de infrações de trânsito, eventual IPVA 

atrasado, alienação fiduciária em favor de terceiros.

 2. INDEFIRO o pedido retro, nos termos da decisão de fl. 83.

 3. Além disso, consigno que somente de maneira excepcional e quando 

exauridos todos os meios de localização de bens suscetíveis de penhora 

é que se pode cogitar a expedição de ofício a órgãos públicos que não 

possuem vínculo com a demanda.

 4. Assim, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 11811-69.2017.811.0004

 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: D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP 121.377, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 .DISPOSITIVO:19.Isso posto, DECLARO a incompetência deste juízo e, por 

consequência, DECLINO a competência para processar e julgar o feito ao 

JUÍZO DA VARA CÍVEL da Comarca de Lins/SP para o regular andamento 

processual.20.ADOTE Sra. Gestora as providências necessárias para o 

devido cumprimento da presente decisão.21.INTIMEM-SE as partes para 

ciência desta decisão.22.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245327 Nr: 3057-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Miguel Manso e Camargo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Transporte e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a petição de abertura de incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica c/c pedido de tutela de urgência foi 

desentranhada para ser distribuída por dependência a esta ação.

2. APENSE-SE este processo ao de código nº 288222.

3. INTIME-SE o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias para requerer os 

próximos atos executórios.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 246-07.2000.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a impossibilidade de realização da segunda tentativa de 

leilão dos bens imóveis penhorados nos autos, em razão da portaria 

nº629/2018 (EM ANEXO), DETERMINO à secretaria desta Vara a 

designação de nova data para realização do ato, observando as 

formalidades legais.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6688-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza, Maria Conceição Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu às fls. 

142 o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano a fim de 

possibilitar a localização de bens passíveis de penhora.

2. Assim, a fim de possibilitar à parte autora eventual busca acerca do 

acervo patrimonial do executado para regular andamento do feito, 

SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, 

do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64898 Nr: 7844-02.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander Luiz Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. Ante de analisar o pedido de fls. 163, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos demonstrativo 

atualizado do débito, conforme dispõe o art. 524, caput, do CPC/2015, sob 

pena de extinção do cumprimento de sentença.

2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229478 Nr: 8744-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ALVARO – JUNIOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - OAB:20927, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o princípio da sanabilidade, DETERMINO a parte exequente trazer 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os títulos de crédito originais 

encartados às fls. 16v/17 para regular andamento do feito, sob pena de 

não o fazendo incorrer na extinção da execução, com fulcro no art. 783, 

CPC/2015.

2. Em igual prazo, deve o exequente juntar ao feito a Certidão de Inteiro 

Teor atualizada do imóvel penhorado às fls. 37, sob pena de restarem 

prejudicados os atos expropriatórios para satisfação do seu crédito.

3. Transcorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262969 Nr: 14857-66.2017.811.0004

 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: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

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

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 26.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para 

condenar o requerido BANCO DO BRASIL no pagamento de honorários 

advocatícios em favor de FIRMINO GOMES BARCELOS os quais ARBITRO 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da publicação desta sentença.27.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/201528.CONDENO o 

requerido no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor acima arbitrado, com fundamento no artigo 85, §§ § 1 e 2º, 

do CPC.29.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos comas 

baixas e anotações necessárias.30.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 175492 Nr: 9191-26.2013.811.0004

 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: Divino Balduino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Marcon da Silva 

Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio Sanches Mestriner - 

OAB:190 931 SP

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

 2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado à fl. 355, 
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acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

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

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. PROCEDA-SE Nobre Gestora as providências necessárias, bem como 

retifique a capa dos autos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6387-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margareth Gaspar Ferraz, Haroldo Miguel 

Dominguez Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE CARVALHO 

MENDES - OAB:52764, Bruna Sheylla de olivindo - OAB:32.682, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Às fls. 207/208 constam as certidões negativas das praças realizadas.

 2. Após, a parte exequente manifesta requerendo a realização de nova 

avaliação do imóvel objeto do leilão, para fins de indicação do real valor do 

bem no mercado de vendas imobiliário.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Verifica-se que o laudo de avaliação do bem penhorado à fl. 100 

encontra-se defasado em decorrência do lapso temporal transcorrido 

desde a última realização do ato, em 10/06/2014.

 5. Assim, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a realização 

de nova avaliação do bem, qual seja: Um imóvel urbano localizado nesta 

cidade de Barra do Garças, denominado Edifício Fabiana, apartamento 

residencial nº 104-B, com área construída de 138,879m², devidamente 

matriculado no CRI local sob o nº 34.298, ato a ser realizado por Oficial de 

Justiça, ficando a diligência sob encargo do exequente, com fulcro no art. 

873 do CPC/2015.

 6. Consigno que o laudo deverá ser aportado aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.

 7. Com a juntada do laudo de avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

8. Caso as partes permaneçam inertes, voltem-me conclusos para 

alienação do bem, nos termos do art. 879, II, do CPC/2015.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185099 Nr: 6363-23.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Coli Pedreira Vianna 

- OAB:PR/ 82.780, Paula Cristina Carvalho Leite - OAB:11115-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 1210 e § 1º da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais 

para que possamos encaminhar a carta precatória de fl. 683 para 

cumprimento na Comarca de Primavera do Leste/MT, visando a inquirição 

de suas testemunhas ou, caso queira compareça nesta Secretaria, no 

mesmo prazo, para retirar referida deprecata e providenciar, diretamente, 

sua distribuição naquele Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94970 Nr: 8722-19.2009.811.0004

 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: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo, Espólio de Humberto de 

Campos Magalhães, Marcus Vicinius Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 8722-19.2009.811.0004, 

Protocolo 94970, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212102 Nr: 10729-71.2015.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO PERES DE SOUZA, Cpf: 

17306523104, Rg: 110235, casado(a), motorista. 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 5 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, 16 de outubro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 3073-34.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Pereira da Silva

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

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Daycoval S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, André Rennó Lima Guimarães de Andrade - 

OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz Resende - OAB:84.400-MG, 
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Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:147.386/SP, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, Leonardo Costa 

Ferreira de Melo - OAB:103.997, Rafael Antônio da Silva - 

OAB:244.223/SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 3073-34.2013.811.0004, Protocolo 

170646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238086 Nr: 14855-33.2016.811.0004

 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: Lindomar Farias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, RENATA FARIAS 

ZAMPA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 14855-33.2016.811.0004, 

Protocolo 238086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 7171-86.2018.811.0004

 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: Waldemar Aparecido Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IAUSSE - 

OAB:6113-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7171-86.2018.811.0004, Protocolo 279929, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286010 Nr: 10646-50.2018.811.0004

 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: Aldenor Silva Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 10646-50.2018.811.0004, 

Protocolo 286010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24775 Nr: 9483-21.2007.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Dutra Filho, Antônio Pazianotto, 

Francisco Bueno Melato, Idalina Aparecida T. Pazianotto, Leonor Bueno 

Melato, José Ricardo da Silva Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Prates Narciso, VALMIR ALVES DA 

SILVA, Jairo Miranda Filho, Antônio Gouveia de Moraes, Carlos Rodrigues 

da Mata, Enésio Delatore da Silva, Arquimedes Alves Figueiredo Júnior, 

Luiz Rodrigues Barros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006, Kleber Novaes Santa Rosa - OAB:6277, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 9483-21.2007.811.0004, 

Protocolo 24775, 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.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 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: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 11798-70.2017.811.0004, 

Protocolo 258454, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177046 Nr: 11194-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Claudia Lucas dos 

Santos - OAB:GO 33.002, Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 11194-51.2013.811.0004, 

Protocolo 177046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 8693-51.2018.811.0004, Protocolo 

282676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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 - 
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OAB:MT 5.880-A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 5610-47.2006.811.0004, Protocolo 

62432, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 8825-26.2009.811.0004, 

Protocolo 95065, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283262 Nr: 9066-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Silva de Oliveira, ISNdO, ISNdO, Joice Nunes da 

Silva, RSRdO, LSRdO, Katiane Santana Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9066-82.2018.811.0004, Protocolo 283262, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213940 Nr: 11844-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Antonio Marques Peres, Priscilla 

Souza Lima Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 11844-30.2015.811.0004, 

Protocolo 213940, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180770 Nr: 2684-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2684-15.2014.811.0004, Protocolo 180770, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267386 Nr: 17585-80.2017.811.0004

 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: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Basílio Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do inventariante, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274286 Nr: 3676-34.2018.811.0004

 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: LMNP, BNF, VLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLP, LMNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr. Jorge Humberto Ramos Almeida dos 

Reis, para que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283342 Nr: 9109-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSB, MJSB, SdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicy Soares Borges Tibério - 

OAB:24924/MT, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 283342

Vistos.

Defiro o pedido retro, determinando a suspensão dos autos pelo prazo de 

30 dias.

Decorrido o prazo mencionado, abra-se vista as partes para 

manifestação.

Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes, cancelo a 

audiência designada.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228747 Nr: 8217-81.2016.811.0004

 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: Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos 
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Rondon Coelho de Freitas, Arlindo Carrijo de Freitas Filho, Edney Coelho de 

Freitas Melo, Alberto Coelho de Freitas, Alcir Freitas Coelho, Maria José do 

Nascimento, Carlito Rodrigues Narcizo, João Melchior Júnior, Maria Pereira 

de Oliveira, Nilson Figueiredo Carrijo, José Figueiredo Carrijo Neto, Mauro 

Luis de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva. - 

OAB:43.919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA MARIA VASCO 

REIS - OAB:21362/O, Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT 

15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, Grimara Layane 

Rezende de Freitas - OAB:MT 20.478, Thais de freitas Melo - 

OAB:21679/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, acerca da proposta do Perito às fls. 

335/336.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250862 Nr: 6856-92.2017.811.0004

 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: Dauto Divino Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Dias Lima, Cory Gomes Lima 

de Oliveira, Rui Gomes Lima, Dalvelina Gomes Marques, Neide Gomes Lima 

Liberalesso, Lucélia Morais Lima, Hugo Gomes Lima, Denamar Morais Lima, 

Paulo Afonso Moura Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudino Bortolanza - 

OAB:MT 21.716, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Renato 

Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DOS INTEGRANTES DO ESPÓLIO, PARA QUE 

FIQUEM DEVIDAMENTE CIENTIFICADOS ACERCA DAS PRESTAÇÕES DE 

CONTAS ENCARTADOS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 8545-21.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Danilo Candido Barbosa, Waldecy Cândida 

Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abidoraldo Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA R. SENTENÇA DE FLS. 32, 

DA QUAL SEGUE TRANSCRITA SUA PARTE FINAL:"Tendo em vista a 

quitação do débito alimentar noticiada pelo exequente (fl. 27), JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do Código de 

Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado.Sem honorários, tendo 

em vista que o silêncio do patrono do exequente em relação a estes faz 

presumir que foram quitados com o pagamento.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se o feito com as anotações e baixas de estilo, inclusive 

na distribuição, observando, se for o caso, as disposições do item 2.14.11 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224571 Nr: 5659-39.2016.811.0004

 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: AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida quanto ao retorno dos autos, 

bem como para, em 10 (dez) dias, requerer o que é de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71740 Nr: 5003-97.2007.811.0004

 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: PAdMO, DSdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614, Mario Cezar de Lima - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 5003-97.2007.811.0004, 

Protocolo 71740, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261047 Nr: 13652-02.2017.811.0004

 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: Marilda Ribeiro Mota, Renato Ribeiro Mota, Marinalva 

Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Reinaldo Ribeiro Mota, Luiz Antonio 

Ribeiro Mota, RUI RIBEIRO MOTA, Maria Ribeiro Mota, Romoaldo Ribeiro 

Mota, TdSR, Maria de Oliveira dos Santos, Maria de Oliveira dos Santos, 

RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Ribeiro Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO da inventariante MARIA RIBEIRO MOTA, para 

no prazo de 05 (cinco) dias e, caso queira, nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, retificar as primeiras declarações apresentadas às fls. 

93/97, bem como manifestar-se acerca da petição da Fazenda Pública 

Municipal, de fls. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232341 Nr: 10723-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdA, CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda 

Burmann - OAB:MT 18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria 

Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para promover o prosseguimento do 

feito, informando o atual endereço do executado para nova tentativa de 

citação, em virtude da certidão NEGATIVA de fls. 34, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72112 Nr: 5347-78.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henddie Alice Nascimento, Luciene Alice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Assunção Ferreira - 

OAB:10916-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, da r. sentença de fls. 95, da 

qual segue transcrito sua parte final:" Isto posto, homologo a desistência 

da ação na forma manejada e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015. 
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SEM custas e taxas, uma vez que deferido os benefícios da justiça 

gratuita Ademais, ao que consta às fls. 91, DETERMINO o cancelamento da 

inscrição do mandado de prisão junto ao INFOSEG. Após, o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 9211-51.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ageu Cavacalcante Lemos 

Junior - OAB:14342/Go, Bárbara Nunes Ferreira Bueno - 

OAB:48.247/GO, Lívia Mendes Cavalcante Lemos - OAB:14.422/GO, 

Maria Adriana Belchior Teixeira Cavalcante - OAB:14.952/GO

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160826 Nr: 1543-29.2012.811.0004

 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: WARFdM, CVRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor Público - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para manifestar-se nos autos, de 

modo a indicar bens passíveis de penhora e querer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250620 Nr: 6675-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Cunha, JOSÉ PEREIRA 

CUNHA, Douglas Bessa Pereira, Maria Sônia Bessa Pereira, FERNANDO 

BESSA PEREIRA, GRAZIELLY BESSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE 

LIMA - OAB:24.796/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO 

- OAB:19.048, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, GILMAR 

MOURA DO NASCIMENTO - OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 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 NEGATIVA de fls. 102Vº, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264080 Nr: 15565-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRLZ, ALH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

CPF correto da parte executada MARCO ANTONIO ZANUTO.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234845 Nr: 12662-45.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vega Marte Industria e Comércio de Roupas 

Ltda, Rodrigo Conrado Corrêa, Genoveva Corrêa, Kennedy Reuel 

Gonçalves Vieira, José Gonçalves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a exclusão dos executados Rodrigo Conrado 

Correa e Genoveva Correa desta execução. Não houve bloqueios e 

restrições em nome dos executados.Cite-se a empresa em nome dos 

sócios qualificados as fls. 63.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181790 Nr: 3619-55.2014.811.0004

 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: Brink'S Seguradora e Transporte de Valores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rita Ferragut - 

OAB:128779/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Vistos.

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

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

pagar o valor da dívida no total, sob a pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, 

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, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244445 Nr: 2356-80.2017.811.0004

 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: Laticinios Cristal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 41 de 541



mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225104 Nr: 5948-69.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT

 Assim, defiro o pleito do executado e 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. Proceda-se o desentranhamento da CDA’s n° 177812 e 

177814 promovendo as devidas anotações.Defiro o pedido de fls. 55, 

determinando a suspensão do feito até a data requerida, 19/11/2018, 

aguardando o feito em cartório.Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se 

vista à parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre o prosseguimento da execução, se for o caso. Bem como para que 

efetue o protesto do título, dando efetividade aos meios disponibilizados 

pelo Poder Judiciário para recuperação do crédito tributário.Intime-se. 

Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176529 Nr: 10523-28.2013.811.0004

 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: Luzia Marra da Silva Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 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.: 227025 Nr: 7065-95.2016.811.0004

 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: Bruna Samara Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 48117 Nr: 498-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldo Marques da Silva, Cassia Cristina Leal Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, CASSIA CRISTINA LEAL LOPES - OAB:7.210 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução de sentença, ajuizada por Waldo Marques da Silva 

e Cassia Cristina Leal Lopes, em face de Município de Araguaiana – MT, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Os exequentes apresentaram cálculo atualizado da execução e 

requereram o cumprimento de sentença, com o adimplemento da 

obrigação.

 Devidamente intimado, o executado não apresentou embargos à 

execução, conforme certidão de fls. 163.

 As fls. 166/167 a exequente requereu a expedição de requisições de 

pequeno valor.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que não houve 

a apresentação de embargos à execução ou qualquer manifestação por 

parte do executado, conforme certidão de fls. 163, hei por bem 

HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela exequente, fixando o crédito em 

R$ 9.895,77 (nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete 

centavos).

 Expeçam-se as requisições de pequeno valor conforme pleiteado as fls. 

166/167 para a satisfação dos créditos, nos termos do art. 535, §3º, 

inciso II do CPC.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179362 Nr: 1365-12.2014.811.0004

 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: Maria Eunice Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral 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.: 168122 Nr: 11100-40.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução de sentença, ajuizada por Antônio Tavares da Luz, 

em face de Município de Barra do Garças – MT, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e requereu o 

cumprimento de sentença para a quitação do débito.

 Devidamente intimado, o executado manifestou as fls. 102/104, 

impugnando o cumprimento de sentença, requerendo para tanto a fixação 
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dos índices com base na Lei n° 9.494/97.

As fls. 119/120 os autos foram remetidos para o Contador judicial para a 

elaboração dos cálculos do valor devido.

O exequente manifestou as fls. 122 concordância com o valor 

apresentado.

O executado também manifestou favorável ao cálculo apresentado, bem 

como requereu a expedição de ofício requisitório ao Presidente do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista que ambas as partes manifestaram concordância com os 

cálculos apresentados pelo contador judicial, hei por bem HOMOLOGAR o 

cálculo apresentado pela exequente, fixando o crédito em R$ 4.778,02 

(quatro mil setecentos e setenta e oito reais e dois centavos).

 DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor do 

exequente via sistema SGP, conforme previsão legal emanada pela Lei 

Municipal número 2.982/2009.

Deverão ainda ser observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação de 

quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176407 Nr: 10384-76.2013.811.0004

 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: Luiza dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 156/162 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

65/69

 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, em caso de 

eventual requerimento.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168121 Nr: 11099-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Roberta 

Lourenço Silva - OAB:MT 20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 221/231 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

166/169.

 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, em caso de 

eventual requerimento.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167298 Nr: 10065-45.2012.811.0004

 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: Luzia Leite Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar quanto aos honorários periciais, acostados em 

fls.200/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266836 Nr: 17259-23.2017.811.0004

 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: Regina da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal, Estado de Mato Grosso, 

Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

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, 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

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174326 Nr: 7679-08.2013.811.0004

 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: MdMBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da parte autora, não 

havendo que se falar em condenação nas verbas sucumbenciais e 

honorários advocatícios, porquanto a parte requerente foi agraciada com 

as benesses da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as baixas e anotações necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 249818 Nr: 6074-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLLD, FAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT
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 Decisão

Autos de cód. 249818

 1) Verifica-se que o juiz deprecado para cumprimento da citação do réu 

Carlos Leandro Leão Dias, presente em carta precatória de fls.388/389, 

está equivocado, embora o endereço esteja certo, o juízo deprecado 

deveria constar “ Três Ranchos/GO”, conforme fl.387.

2) Assim, expeça-se carta precatória ao Juízo de Três Ranchos/GO, com 

a finalidade de proceder o cumprimento do mandado de prisão e a citação 

para apresentar resposta à acusação em até 10 (dez) dias, por meio de 

Advogado ou Defensoria, nos termos do art. 396-A, do CPP, 

cientificando-lhe que se não apresentar no prazo legal ser-lhe-á aplicado 

o disposto no art. 396-A, §2º, do CPP.

3) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 16.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 289732 Nr: 12863-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio José Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:OAB/MT 19171

 Vistos, em correição.

Designo o dia 05/11/2018, às 12:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição das vítimas.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Intimo o acusado Anderson Victor de Freitas da Cruz, por meio de seu 

patrono, Dr. João Jakson Vieira Gomes, para que apresente memoriais 

finais, no parzo de 05 (cinco)dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDIVANIA NOGUEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

UELITON LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMONE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHANIEL HELICO MENEZES BARROS (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAIANY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

INES MORAES MESQUITA COELHO (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$ 343,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 
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negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012204-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

ISABELLA VIEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

WILKER PEREIRA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

DENIS AUDI ESPINELA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito remanescente no valor de R$ 1.639,60, com os acréscimos legais 

e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULLIANNA LACERDA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA COSTUREIRA (REQUERIDO)

MONEL BICHEIRO (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI (ADVOGADO(A))

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Requerida/Polo Passivo: HILDA PEREIRA DE ANDRADE, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A): ADOLFO ARINI, para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523..

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001567-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELLE MOELLER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/11/2018 Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PLINIO LOPES NETO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 8.317,07, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

HEITOR LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória c/c tutela de urgência, na qual a parte 

requerente realizou a compra de um celular, no entanto, o autor alega que 

após um período de utilização do aparelho, o celular começou a 

apresentar falhas. Sendo assim, trata-se de vício redibitório. Em que pese 

o esforço da parte autora, sua pretensão não encontra guarida jurídica, 

vez que a pretensão intentada, não poderá ser aviada fundada em vício 

oculto, visto que, neste caso, o feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente, cabendo, 

desse modo, à parte autora ingressar previamente com ação cognitiva 

redibitória para lograr o ressarcimento objetivado. 2. Neste viés, a 

presente ação pleiteia matéria complexa, vez que exige conhecimento 

estritamente técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e 

formalização de laudos perpassam pela adoção de outras providências, 

destoando das formalidades simplórias e princípios da Lei 9.099/95. 3. 

Nesse sentido já se posicionou Tribunal de Justiça / MG, verbis: AÇÃO 

REDIBITÓRIA – VÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVA TÉCNICA – 

NECESSIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA – REQUISITOS PARA DEMONSTRAR O 

VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A 

DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1 – O vício redibitório, de acordo com o art. 441 do CC é aquele 

defeito oculto que tem força de tornar a coisa imprópria ao uso a que é 

destinada ou lhe diminua o valor. 2 – Em se tratando de alegação de vício 

oculto em veículo zero quilômetro (moto), é indispensável a prova técnica 

capaz de aferir a inaptidão dele para uso ou a diminuição expressiva de 

seu valor econômico pois “não é qualquer defeito que fundamenta o 

pedido de efetivação do princípio”, porém aqueles que positivamente 

prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta às suas finalidades, ou 

reduzindo a sua expressão econômica, como anotou Caio Mário da Silva 

Pereira (cit. no corpo do voto). 3 – Havendo necessidade de realização de 

perícia técnica para aferir o grau de inaptidão do bem para uso, ou 

expressiva diminuição em seu valor econômico, é incompetente o Juizado 

Especial Cível para dirimir demanda a esse respeito.” (1ª Turma Recursal / 

Divinópolis – Rec. 0223.06.200.806-3 – Rel. José Maria dos Reis). 4. 

Frente ao exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com esteio na inteligência no artigo 17, 354, 485, I, IV e VI e 330, 

III, todos do Diploma Processual Civil, bem como o artigo 51, II da Lei 

9.099/95. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-80.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ROSANA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDERCY ALVES (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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1002135-80.2017.8.11.0004 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) POLO ATIVO: Nome: ROSANA ALVES MIRANDA Endereço: 

Travessa do Jardim Pitaluga, 155, Pitaluga, BARRA DO GARÇAS - MT - 

CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: ILDERCY ALVES Endereço: 

Travessa dos Jardins, 14, fone 66-99971-9016, Pitaluga, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Senhor(a): ROSANA ALVES MIRANDA A 

presente, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/11/2018 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 17 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010325-49.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (ADVOGADO(A))

J C R GONCALVES CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação do executado, por meio de 

seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar quanto aos Embargos de Declaração juntados nos autos (Id. 

13130279).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LEYLIANE CAROLINA LEONES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (REQUERIDO)

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte Requerida, por 

meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar quanto aos Embargos de Declaração interposto pela parte 

requerente nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010980-60.2009.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EILON SILVA RESENDE (EXEQUENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICEIAS GOMES BARROS (EXECUTADO)

EDSON AZOLINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação do exequente, por meio de 

seu(sua)(s) advogado(a)(s) SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a petição juntada pela 

parte executada no ID 9430926.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes, para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/11/2018 Hora: 16:00 (Horario de 

Cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/11/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRAIDES DO NASCIMENTO AMERICO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011601-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

GRACILDE BENTO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS (ADVOGADO(A))

BELLA MARES HOTEIS CAMPING CLUB LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

HIRVING DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença manejado em face do Município 

de Barra do Garças/MT. Pois bem, o ente requerido, em atendimento ao 

art. 100, §§ 3° e 4° da CF/1998, lavrou a Lei Municipal 2.982/2009, 

regulamentando o pagamento de requisições de pequeno valor. Com 

efeito, denota-se do art. 1°, da mencionada lei que o município em voga 

fixou o valor de 05 (cinco) salários mínimos como pequeno valor. Assim 

sendo, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, informe 

se renuncia o saldo superior a este montante. Sendo positiva a resposta, 

expeça-se RPV. Do contrário, emita-se o precatório. 2. Antes da 

expedição acima ordenada, deverá o ente público ser intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 

4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000764-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DA SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

GUILHERME RODRIGUES FERRAZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013059-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI GOMES DIAS (REQUERENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIEBER CORREIA CARDOSO (REQUERIDO)

ELIEBER C. CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 
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ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Abril de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001499-17.2017.8.11.0004; Valor 

causa: $15,760.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 02/09/2018. BARRA DO GARÇAS, 17 de 

outubro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRANDEW RIBEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n. 006/2018/GAB

A Excelentíssima Senhora Dra. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cáceres-MT, no uso de 

suas atribuições legais torna público o RESULTADO FINAL do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Juízes Leigos para a Comarca de 

Cáceres/MT:

Classificação-Nome do candidato-Pontuação final

1º-Diani de Moraes-82,5

2º-Kelly Karolyne Silva Barros-79,5

3º-Cristiany Roberta Conceição-75

4º-Dione Maikon Quinta da Silva-74

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

 Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres-MT

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO (ADVOGADO(A))

OLYMPIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002565-26.2017.8.11.0006 AUTOR(A): OLYMPIA DE OLIVEIRA SILVA 

RÉU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Vistos etc. Nomeio desde logo como 

curadora da ausente, a requerente Sra. Olympia de Oliveira Silva. 

Proceda-se à arrecadação dos bens, ficando a curadora nomeada como 

depositária fiel, observando-se o disposto no art. 744 do CPC. Lavre-se 

termo de curatela, devendo constar do termo que é terminantemente 

vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outra natureza, pertencentes ao ausente, salvo com 

autorização judicial. Expeça-se edital, observando o que prevê o art. 745 

do CPC, pelo período de 01 ano, reproduzindo-o de dois em dois meses, 

anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de 

seus bens. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 8 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005999-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANA RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ESTANISLAU GOMES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005999-86.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ELIANA RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: ESPÓLIO DE ESTANISLAU GOMES DE CAMPOS 

Vistos etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se da 

documentação acostada que não há a comprovação de parentesco do 

falecido Estanislau Gomes de Campos com a requerente Maria Eliana 

Rodrigues Marques. Consta dos documentos anexados a filiação da 
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requerente sendo filha apenas da falecida Maria Justina Rodrigues de 

Arruda, cônjuge do de cujus. Por outro lado, entendo viável a cumulação 

de heranças nos termos do art. 672, inciso II, do CPC, desde que a 

requerente acoste aos autos a certidão de casamento dos “de cujus”. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a exordial para acostar aos autos documentos que 

comprovem a relação de parentesco com o falecido Estanislau Gomes de 

Campos ou para que promova a cumulação de inventários, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 17 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002081-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1002081-74.2018.8.11.0006 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Endereço: RADIAL I, 258, 

JARDIM IMPERIAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RUTY NUNES DE ALMEIDA Endereço: RUA RADIAL I, 258, JARDIM 

IMPERIAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMANDO: A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: DIANTE DO exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Ruty Nunes de Almeida , declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Monique Retiele de Almeida Ortiz, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso 

a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 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, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT , 17 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189683 Nr: 8063-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA, ANA LUCIA XAVIER 

COLUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO MACEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos 

os termos de renúncia das herdeiras Juliana Macedo da Silva e Adriana 

Silva de Souza, bem como as certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção e plano de partilha, sob pena 

de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195586 Nr: 802-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora através de advogado constituído para que 

manifeste acerca de resposta de oficio da universidade do Estado de Mato 

Grosso (fls.44/46) e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181651 Nr: 3308-24.2015.811.0006

 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: INSTITUTO SANTA MARIA, WILHELMUS THEODORUS 

MARIA STERKE, MARINUS CORNELIS VERMEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDUARDUS ACHILLWS VAN DEN 

HEMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que manifeste acerca de oficio do Banco 
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Bradesco (fls.109) e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223771 Nr: 9782-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. N., PAULA RENATA DE CARVALHO NUNES, 

VALERIA DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR OLIVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) da parte 

autora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 223771 Nr: 9782-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. N., PAULA RENATA DE CARVALHO NUNES, 

VALERIA DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR OLIVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para as partes autora 

manifestarem sobre a proposta oferecida pelo requerido, apesar de 

intimadas conforme se vê as fls. 87.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154718 Nr: 2176-97.2013.811.0006

 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: PRDCN, VON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO da requerente 

para querendo manifestar da certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir 

transcrita: "Eu, Lucila Corrêa Mendes, Oficial de Justiça, CERTIFICO E DOU 

FÉ que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, extraído do 

processo código nº 154718, mandado 233079, dirigi-me à Rua das 

Seriemas, Bairro Maracanãzinho e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

INTIMAR VALDEMIR OLIVEIRA NUNES, diligenciei por toda extensão da 

Rua das Seriemas, não localizei o número 59, e sim os números 57, 60 e 

outros que se aproximam do número procurado, conversei com vários 

moradores, todos disseram não conhecer a pessoa procurada."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49136 Nr: 6308-81.2005.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA NUNES, DALVA DE 

SOUZA ALBUQUERQUE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA PROFETA RIBEIRO - 

OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161 MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA SILVA 

GATTASS, para devolução dos autos nº 6308-81.2005.811.0006, 

Protocolo 49136, 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.: 139453 Nr: 9061-98.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNG, CCN, CCN, CCN, CCNH, CCNDF, CCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161 MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA SILVA 

GATTASS, para devolução dos autos nº 9061-98.2011.811.0006, 

Protocolo 139453, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002144-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE CHAVES (REQUERENTE)

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANA AUGUSTA CHAVES (REQUERIDO)

MANOELA CRISTINA CHAVES DE FRANCA (REQUERIDO)

PEDRO PAULO CHAVES (REQUERIDO)

JOANA DO CARMO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS ANTONIO CHAVES (REQUERIDO)

FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002144-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE HUMBERTO CHAVES, 

MARIA LEONICE CHAVES REQUERIDO: AURELIANA AUGUSTA CHAVES, 

CARLOS ANTONIO CHAVES, FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI, 

JOANA DO CARMO CHAVES DA SILVA, PEDRO PAULO CHAVES, 

MANOELA CRISTINA CHAVES DE FRANCA 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. A requerente pugna pela desistência da ação conforme 

manifestação retro. Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência 

da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento da parte requerida quando não 

contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pela requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC e revogo a tutela de urgência deferida nos autos. Sem 

custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003035-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 

DEFENSIVA IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de citada e intimada deixou transcorrer o prazo 

legal para apresentar manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os 

autos com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando 

o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (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 05 de novembro de 2018 às 14h:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003696-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CORREA DANTAS LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL MASSAD DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOARES DE CARVALHO (RÉU)

 

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 24 horas em razão da audiência designada para o dia 

07/11/2018, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de intimação a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002599-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ALVES (AUTOR(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

BRAZ PEDRO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA SILVA PEREIRA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004171-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZITO RODRIGUES BARBOSA (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 14h:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003500-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (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 16:00 min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005611-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL GOMES BRITO (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 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das 

partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a 

partir das 8horas . Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

KEZIA MENDES MUSSATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (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 17 de dezembro de 2018 às 14:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1005442-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

17/12/2018 13:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o cumprimento da Carta 

Precatória a ser expedida para a comarca de Diadema-SP, ou, no mesmo 

prazo, manifestar-se se pretende diligenciar o seu cumprimento no Juízo 

Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante da distribuição da CP naquele Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 4033-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dia, comparecer a esta secretaria para retirar o auto 

de adjudicação lavrado desde o dia 19 de janeiro de 2018. Outrossim, 

intimo a parte executado, por meio de seu advogado, no mesmo prazo 

retro estabelecido, se manifestar e declinar nos autos o local e endereço 

onde encontram-se os bens a serem adjudicados pelos exequentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 5412-33.2008.811.0006

 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: ALICE SOBRINHO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GILBERTO JOSÉ DA COSTA - OAB:8734/MT, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

apresentar seus memoriais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161361 Nr: 9163-52.2013.811.0006

 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: IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:OAB/MT 15483-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

351/354).

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 Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162352 Nr: 10141-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS, LGDS, MMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 787-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o cumprimento da Carta 

Precatória a ser expedida para a comarca de Rondonópolis-MT, ou, no 

mesmo prazo, manifestar-se se pretende diligenciar o seu cumprimento no 

Juízo Deprecado e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o comprovante da distribuição da CP naquele Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 2934-28.2003.811.0006

 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: JEREMIAS PEREIRA LEITE, NILZA APARECIDA BEZERRA 

MORON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - 

OAB:12.403-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 AUTOS RETORNARAM DO TJMT

 Analisando os autos constata-se que retornaram do TJMT (sede 

recursal), com efeito impulsiono o feito para intimar as partes integrantes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo 

de 15 dias, pleiteiem o que entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184414 Nr: 4900-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: F. H. GRAMULHA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

225/235).

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 das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 200835 Nr: 3942-83.2016.811.0006

 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: RALISAN APARECIDA MODESTO BOSCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10.318, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 (...)DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

que deverá ser realizada em conjunto com a audiência designada nos 

autos em apenso (Código 193670) devendo as partes comparecer (...),3 – 

O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.5 – INTIME-SE o advogado da 

autora, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC).6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC.8 – Uma vez 

deferido pelo Tribunal de Justiça, o feito tramitará pelo pálio da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 

de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE CARVALHO HONORIO (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ELTON DELUQUE VILA (AUTOR(A))

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000683-63.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELTON DELUQUE VILA RÉU: MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA 1 – 

Considerando a petição de id. 14522643, PROMOVA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Elton Deluqui Vila e como parte executada Márcio Roberto Pinheiro da Silva 

(E.I.) e Márcio Roberto Pinheiro da Silva. 2 – No vertente caso, ante a 

revelia da parte demandada/executada, não há o porquê proceder à 

intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - RÉU REVEL CITADO 

PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - ART. 322 DO CPC/73 - 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ sedimentou o 

entendimento de que "após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução 

por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo 

em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada 

na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 

dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à 

sentença. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim 

Moura, julgado em 27-9-2011). Fl. 1 de 12 SEXTA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156168/2016 - CLASSE CNJ - 202 

COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO O comparecimento espontâneo do executado para impugnar o 

cumprimento de sentença faz incidir a multa do artigo 475-J do CPC e os 

honorários advocatícios. (TJMT – AI n. 156168/2016 Comarca da Capital, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de 

Julgamento: 25.01.2017) (negritei) Aliás, no voto-condutor da ementa 

acima transcrita constou a seguinte passagem: “Em se tratando de réu 

revel que, apesar de intimado pessoalmente no processo de 

conhecimento, não apresentou defesa nem constituiu advogado, aplica-se 

o art. 322 do CPC antigo, o qual dispõe que, contra o revel que não tenha 

patrono nos autos, correrão os prazo independentemente de intimação, a 

partir da publicação de cada ato decisório. A propósito: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O artigo 535 do 

Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido 

utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem 

incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos do art. 

322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos 

processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a 

edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título 

judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença.4. Recurso especial 

improvido. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim 

Moura, julgado em 27-9-2011). Do julgado acima transcrevo o seguinte 

trecho: "O STJ sedimentou o entendimento de que "após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 
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inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. " (...) Inexiste, 

portanto, fundamento legal ou jurisprudencial para amparar a exigência da 

intimação pessoal da parte executada a fim de que o cumprimento de 

sentença tenha andamento, já que o réu revel foi citado pessoalmente na 

fase de conhecimento.” (negritei) Posto isso, apresentado planilha 

atualizada do débito (id. 14522706 e id. 14522724), com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente de id. 14522643 a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 3 – Sem prejuízo da diligência descrita no 

item 2, em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o 

Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada. Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 5 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 6 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 7 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 8 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 9 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 10 

– Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1003958-83.2017.8.11.0006 

Valor da causa: $40,000.00 ESPÉCIE: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

JULIO CESAR BACOVIS Endereço: rua almirante tamandaré, jardim são 

luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIA CRISTINA MARTINS 

DE FIGUEIREDO BACOVIS Endereço: rua almirante tamandaré, jardim são 

luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ETELMINO 

DE ARRUDA SALOMÉ NETO Endereço: RUA ARTHUR FRANCISCO 

XAVIER, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a(s) parte(s) autora(s), na pessoa de seu Advogado 

acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 

17 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Como a profissional nomeada não demonstrou ter aptidão para 

atuar como perita ao formular "consulta "por email sem a mínima técnica- 

id. 15958868 , revogo a nomeação. Em substituição, nomeio a Dra Marisa 

Fernanda Vieira Tavares, Médica Ginecologista e Obstetra, com endereço 

Avenida Bosque da Saude, 501 355 - Bosque da Saude. Cuiabá-MT Cep: 

78050-070. Intime-a da nomeação e para apresentar proposta de 

honorários, nos exatos termos do despacho saneador. Caceres, 17 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005985-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005985-05.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MIGUEL SANTOS 

PINHEIRO Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Após, comunique os 

atos praticados ao Juízo Deprecante e arquive-se. Caceres, 17 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005985-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005985-05.2018.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MIGUEL SANTOS PINHEIRO Endereço: Rua: Olavo Bilac, Quadra 05, Casa 

02, S/N, casa, Monte Verde, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 
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parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, visando o cumprimento da carta 

precatória de citação e penhora. 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. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Intime o Perito para iniciar os trabalhos periciais. Fixo 

prazo de 45 dias para entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem 

as partes para manifestarem, querendo, no prazo de 15 dias. Caceres, 17 

de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006005-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - 034.045.361-34 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006005-93.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: 

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA REPRESENTANTE: OSMAR 

ANTUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao 

Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens 

de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 17 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005722-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1005722-70.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Retificação de Data de Nascimento]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO POLO ATIVO: Nome: AMELIA DE 

CARVALHO SILVA Endereço: Rua das Magnólias, abaixo do Club da PM, 

Vista Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Cartório de 2º Ofício de Cáceres Endereço: Rua General Osório, 2015, 

Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO - MINISTÉRIO 

PÚBLICO CIÊNCIA DA AÇÃO E AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos com a finalidade de cientificar Vossa Excelência, na qualidade de 

membro do Ministério Público Estadual - MPE, acerca da presente ação e 

da audiência designada para o dia 31/01/2019, às 17:00 horas para oitiva 

da Autora, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível do 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT. Assim como, para manifestação , no 

prazo de 15 dias, decisão (ID Num. 15768669). Cáceres/MT, 17 de outubro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 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 . 

1004074-89.2017.8.11.0006 Valor da causa: $1,610.96 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) POLO ATIVO: 

Nome: ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO Endereço: Rua dos 

Verdureiros, 540, Cavalhada III, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BANKPAR S/A - AMERICAN EXPRESS/AMEX, 4 andar, NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-901 Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

representante da Parte Autora, com o fito de que que proceda com a 

apresentação de cópia do Contrato Bancário de n°. 599034817000072FI, 

no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, de acordo com o 

despacho de ID 13412879 e ID 14765357. Cáceres, 17 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006005-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - 034.045.361-34 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006005-93.2018.8.11.0006 Valor da causa: $3,800,000.00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

BRITO DE SOUZA JUNIOR Endereço: CASALVASCO, 287, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: AGROPECUARIA 

NOVO MILENIO LTDA Endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 2315, 
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CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: OSMAR ANTUNES 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 2315, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de EFETUAR a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de 

Justiça para cumprimento da carta precatória de citação, cujo valor deverá 

ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), 

regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA ALT, 

CONSTANTINO DE SOUZA Vistos, etc... Retifique o pólo passivo, 

excluindo os já cadastrados e em substituição, inclua MANOEL GOMES DE 

ARRUDA e os herdeiros descritos no id. Num. 15542297 - Pág. 3.: Incluam 

ainda no pólo passivo - id. Num. 15542297 - Pág. 4: MARIZA MARCONDES 

COLET, brasileira, viúva, do lar, portadora do documento de identidade RG 

nº 1.969.465 -PR, inscrita no CPF sob nº 329.231.809-25, residente e 

domiciliada na Rua Barão de Melgaço, nº 4245, Centro Norte, Cuiabá-MT, 

CEP: 78.025-300, ADEVAIR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador do documento de identidade RG nº 12.532.921- SSP/SP, inscrito 

no CPF sob nº 037.413.608-48, residente e domiciliado em Rua Maestro 

Vila Lobos, nº 1201, Jardim Nova Yorque, Araçatuba-SP, CEP 16.018-100 

e LÍRIO BEBER, brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de 

identidade RG nº 087.283-MT, inscrito no CPF sob nº 079.742.051-72 e 

sua mulher CELIA REGINA PACHECO BEBER, brasileira, casada, 

comerciante, portadora do documento de identidade RG nº 02298384-MT, 

inscrita no CPF sob nº 162.216.991-34, residentes e domiciliados na Rua 

dos Campos, nº 62, Vila Mariana, Centro, Cáceres-MT, CEP 78.200-000 

Oficie à Receita Federal requisitando informação sobre o CPF e endereço 

dos herdeiros. Conste prazo de 15 dias para resposta. Vindo a resposta, 

citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) COM ENDEREÇO CERTO para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. PARA AQUELES COM ENDEREÇO INCERTO, 

proceda a citação por edital. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Caceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000212-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINA MILDA MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

EUZEBIO RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO DE SOUZA DA SILVA (RÉU)

NILTON MARQUES DA ROCHA (RÉU)

SIDNEI (RÉU)

GOIANO (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

MANOEL AMANCIO FILHO (RÉU)

LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA (RÉU)

SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA (RÉU)

SEVERINO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

FABIO SANTANA DE ARAÚJO QUEIROZ (RÉU)

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

FABIANO MARTINS JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000212-47.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

EUZEBIO RODRIGUES SILVA, JUVENTINA MILDA MOTA DA SILVA RÉU: 

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.), GOIANO, SIDNEI, SEVERINO FERREIRA DE 

SOUZA, LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA, MANOEL AMANCIO FILHO, 

ALCIMAR COELHO BORGES, DESCONHECIDOS E/OU INCERTOS, NILTON 

MARQUES DA ROCHA, LUCIANO ROSA MACHADO, MARINO DE SOUZA 

DA SILVA, FABIANO MARTINS JESUS, FABIO SANTANA DE ARAÚJO 

QUEIROZ, SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA Nos termos do art.; 9º do 

CPC, oportunizo aos Autores manifestarem sobre a petição de id. Num. 

14475783, especialmente à arguição de incompetência, no prazo de 15 

dias. Caceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004281-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO (ADVOGADO(A))

EDITH SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - 831.812.291-72 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004281-54.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: EDITH SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

PROCURADOR: GUSTAVO AMATO PISSINI Reoportunizo ao Executado 

manifestar sobre os termos do despacho de id. Num. 14790181, em dez 

dias. Caceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005993-79.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS 

PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1005993-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: $31,844.60 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: ADRIANA DA SILVA 

SILVEIRA Endereço: RUA AIRTON PINHEIRO LEITE, 28 casa, SÃO LUIZ, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser 

oportunamente expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o 

pagamento das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e Taxas 

Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos os respectivos 

comprovantes. Cáceres/MT, 17 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.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILLER RAIMUNDO ANICETO, NADIA APARECIDA ANICETO RÉU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Vistos, etc... Nos 

termos do art. 308, § 3º do CPC, intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; A intimação das partes será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334 c/c art. § 3º do art. 308, ambos do CPC). 

Caceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007434-32.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GISLENE GARCIA DE FREITAS RÉU: MARLY ROSA ALVES Intime o Perito 

Médico Ortopedista Dr. MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO da 

nomeação e para apresentar proposta de honorários - id. Num. 14244912. 

Em relação à perícia a ser realizada no estabelecimento, como foi juntado 

comprovante de pagamento, intime o Perito para indicar data e horários de 

início dos trabalhos. Conste para comuniciar com antecedência de até 15 

dias com vistas a possibilitar a intimação das partes. Caceres, 17 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA AVERAL (AUTOR(A))

ELIEZER DA SILVA, (AUTOR(A))

Elivane da Silva Melo (AUTOR(A))

JAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZAMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Elvira Aparecida Salles Santana (RÉU)

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA, ELIANE DA SILVA AVERAL, ELIVANE DA SILVA 

MELO, JAIRO DA SILVA, ELIZAMA DA SILVA COSTA, ELIEZER DA SILVA, 

RÉU: FRANCISCO SANTANA, ELVIRA APARECIDA SALLES SANTANA, 
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MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. Em razão de erro, 

desconsidere e exclua o despacho de id. 15068590 . No mais, o mesmo 

despacho, fica mantido nos seguintes termos: Cadastre-se o advogado(a) 

dos terceiros interessados. Havendo fato novo nos autos, mormente no 

que concerne a informação do óbito da parte ré, extinção do espólio e 

suposta transferência do imóvel em questão à terceiro, nos termos do 

arts. 9º e 10º do CPC, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias, 

especialmente no que diz respeito à legitimidade passiva na ação. No 

mesmo prazo, deverão os “terceiros interessados” e autores 

esclarecerem quanto a divergência dos números de matrícula indicados 

(nº 1.860 e nº 48.103), apontando efetivamente qual a matrícula atual do 

imóvel em questão, se ocorreu e como se deu a alteração do número de 

registro. Ademais, esclareça a “terceira interessada” Elvira Aparecida 

Salles Santana quanto a afirmação de que herdou o imóvel objeto dos 

autos, tendo em vista que no formal de partilha anexado (ids. 15108013 e 

15107999), consta como herdeiro do imóvel de matrícula nº 1.860 a 

pessoa de Hiran Marques Santana (id. 15108013). Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001308-63.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLAVIO 

PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME, FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA 

Reoportunizo ao Credor indicar bens passíveis de penhora, em 15 dias. 

Acaso permaneça inerte, arquive-se, sem baixa. Caceres, 17 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005131-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO (REQUERENTE)

GIZELE VIEIRA GALVAO (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005131-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GIZELE VIEIRA GALVAO, RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO 

INTERESSADO: MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA Vistos, etc... 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo efetuado o pagamento, desde já 

analiso a petição inicial. Recebo a emenda da inicial de ids. Num. 15257265 

e Num. 15939930. Inclua no pólo passivo Espólio de MARIA LUIZA MAC 

LEOUD DE ALMEIDA e MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE 

CAMPOS (dados e endereço id. Num. 15257265). Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 17 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO LAUDO PERICIAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000391-44.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LAZARA EUDALIA 

DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOTA Sendo prestada informações, 

cumpra a escrivania integralmente o despacho de id. Num. 12921283 - 

lavratura termo de penhora, intimação cônjuge, do credor hipotecário e 

Doadora Usufrutuária e mandado de avaliação. Caceres, 17 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA AVERAL (AUTOR(A))

ELIEZER DA SILVA, (AUTOR(A))

Elivane da Silva Melo (AUTOR(A))

JAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZAMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Elvira Aparecida Salles Santana (RÉU)

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA, ELIANE DA SILVA AVERAL, ELIVANE DA SILVA 

MELO, JAIRO DA SILVA, ELIZAMA DA SILVA COSTA, ELIEZER DA SILVA, 

RÉU: FRANCISCO SANTANA, ELVIRA APARECIDA SALLES SANTANA, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. Em razão de erro, 
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desconsidere e exclua o despacho de id. 15068590 . No mais, o mesmo 

despacho, fica mantido nos seguintes termos: Cadastre-se o advogado(a) 

dos terceiros interessados. Havendo fato novo nos autos, mormente no 

que concerne a informação do óbito da parte ré, extinção do espólio e 

suposta transferência do imóvel em questão à terceiro, nos termos do 

arts. 9º e 10º do CPC, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias, 

especialmente no que diz respeito à legitimidade passiva na ação. No 

mesmo prazo, deverão os “terceiros interessados” e autores 

esclarecerem quanto a divergência dos números de matrícula indicados 

(nº 1.860 e nº 48.103), apontando efetivamente qual a matrícula atual do 

imóvel em questão, se ocorreu e como se deu a alteração do número de 

registro. Ademais, esclareça a “terceira interessada” Elvira Aparecida 

Salles Santana quanto a afirmação de que herdou o imóvel objeto dos 

autos, tendo em vista que no formal de partilha anexado (ids. 15108013 e 

15107999), consta como herdeiro do imóvel de matrícula nº 1.860 a 

pessoa de Hiran Marques Santana (id. 15108013). Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003710-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVANIL CESAR DE CAMPOS (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. 1003710-54.2016.8.11.0006 Valor da causa: $14,415.00 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: OVANIL CESAR DE 

CAMPOS Endereço: Rua Radial 1, 1099, Rodeio, 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da correspondência. Cáceres-MT, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002912-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER (ADVOGADO(A))

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON PERALTA LOPES COCA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002912-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: $36,718.34 

ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, DUPLICATA]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 165, sala 6, CENTRO, PASSO 

FUNDO - RS - CEP: 99010-121 POLO PASSIVO: Nome: EDSON PERALTA 

LOPES COCA Endereço: Rua do Sobradinho, Lote 17, Jardim das Oliveiras, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar as 

partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de 

que, no prazo de 15 dias, apresentem as alegações finais. , 17 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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162067 Nr: 9868-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, 

ESPÓLIO DE SIDNEY ANTONIO LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/MT

 Certifique a escrivania se as partes apresentaram impugnação à 

manifestação do Perito de fls. 299/319.

Após, retorne concluso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182069 Nr: 3524-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 59 de 541



 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (vinte)

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): e Hipolito da Silva e Cia Ltda Me, 

CNPJ: 11945493000159, pessoa Juridica , e Executados(as): Edson 

Hipolito da Silva, Cpf: 48867489100, Rg: 806712 SSP AC - Pessoa Fisica - 

atualmentes em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:O autor ingressou neste Juízo com a Acao de Exceução 

de Titulo Extajudicial contra os requeridos acvima qualificados pelos fatos 

que o Autor Sicredi firmou com os executados a Decula de Credito 

Bancario no valor de 27.000,00 , ocorre que os executados não cumpriu 

com as obrigacoes deixando de honrar o cumprimento do pagamento, 

foram restado infrutiferos todos os meios para composição amigavel, e 

não restou outra alternativa senao intentar o presente procedimento de 

execução. Requerendo ao Juiz a expedição do Mandado de Citação para 

efetuar o pagmento da divida no valor de 3 (tres) dias, caso não eseja 

efetuao o pagmento que proceda a penhora dos bens em nome do 

executado. Requerendo a condenação dos executados a pagar as custas 

e honorátios advocatícios e demais consectários.Termos em que Pede 

Deferimento.

Decisão/Despacho:Vistos, etc...

Citem-se os executados para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 

pagamento da dívida nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, o Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora de bens e a 

sua avaliação lavrando os autos e intimando, na mesma oportunidade, os 

executados com amparo no parágrafo 1º do artigo 652 do Código de 

Processo Civil.

 Consigne também que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do mandado de citação, para oferecer 

embargos à execução.

 Fixo os honorários advocatícios em 10% no valor da causa consignando 

que, em caso de pagamento integral no prazo de 3 (três) dias, a verba 

honorária se reduzirá pela metade como dito no parágrafo único do art. 

652-A do Código de Ritos.

Defiro, também, os benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Josaner dos Santos Cunha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137659 Nr: 7024-98.2011.811.0006

 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: HÉLIO DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Há mais de dois anos o processo esta parado aguardando informação a 

ser prestada pelo Banco do Brasil.

Tendo já decorrido novo prazo solicitado no expediente de fls. 105, 

determino a extração de cópia a partir das fls. 98 e encaminhe para a 

Delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito policial tendo por 

objeto apurar quanto à possível crime de desobediência.

Ressalto que o dinheiro foi depositado aos cuidados do Banco do Brasil há 

inúmeros anos e embora intimado, até a presente momento não 

apresentou qualquer esclarecimento ou justificativa acerca da 

destinação/paradeiro do numerário.

 Em sendo o depositário dos valores, e não tendo prestado contas, intime 

a Defensoria Pública para adoção das medidas que entender pertinentes, 

especialmente para manifestar quanto o interesse na execução dos 

valores, eis que a conduta, em tese, viola o disposto no art. 629 do Código 

Civil.

Fixo prazo dez dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 Na petição de fls. 389/391 a parte Autora demontra a ocorrência de erro 

nas manifestões anteriores, considerando que os valores já depositados 

não são suficientes, em tese, para a satisfação integral da condenação.

Assim, recebo a referida petição como pedido de cumprimento 

remanescente da condenação.

Para tanto, determino a intimação do devedor, na pessoa de seu 

Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor.

 Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Decorrido o prazo sem pagamento, retorne concluso para realização da 

penhora em dinheiro, via Bacenjud.

Ressalto que Transcorrido o prazo previsto no art. 523 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.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 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): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 Cumpra a escrivania integralmente o despacho de fls. 255.

Providencie nova conclusão somente após o cumprimento integral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138008 Nr: 7444-06.2011.811.0006

 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): LAURICE GERALDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Ante o relatado na petição de fls. 422, oficie para os destinatários de fls. 

342/343 requisitando informação sobre o motivo da cessão dos descontos 

conforme determinado por este juízo, inclusive para que procedam o 

restabelecimento, sob pena de crime de desobediência.

Conste ainda para que informem detalhamento quais meses e valores 

foram penhorados e repassados para a conta judicial.

Conste prazo de 10 dias para resposta.

Anoto que nos processos ajuizados em desfavor da empresa Forever 

foram expedidos alvarás para abatimento dos inúmeros empréstimos, fato 

inclusive reconhecido pela Exequente às fls. 423/481. Assim, no prazo de 

15 dias apresente o Credor demonstrativo atualizado e DETALHADO da 

dívida, com abatimento dos valores liquidados e inclusive os já liberados 

nestes autos.

Sugere-se que a Exequente consulte os processos e procure uma 

solução consensual do caso.

Sendo informado demonstrativo atualizado, intime a parte Devedora para 
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manifestar, no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

 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: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

ALDO PAESANO LEITE, HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA, ILMA 

ANTUNES MAGALHÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210//MT, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210/MT, FRANCISCO 

MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, Luiz Miguel Chammi Gattas - OAB:, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, PROCURADOR DO INSS EM CÁCERES - MT 

- OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 Como o leilão anteriormente agendado não foi frutífero, determino a 

realização de novo leilão dos bens da Insolvente. Designo o dia 30 de 

novembro de 2018, a partir das 13:00 horas para início do terceiro leilão. 

Ausente interessado, fica agendado o quarto leilão, na mesma data, à 

partir das 14:00 horas. Determino a realização de leilão na modalidade 

híbrida, sendo: eletrônico e presencial, este para efetivação nas 

dependências do Fórum. Fica mantida a nomeação dos leiloeiros do 

despacho de fls. 745/751 e demais deliberações de fls. 748v/749, com 

alteração da comissão para 5 % sobre o produto da alienação através da 

decisão de fls. 860/862. Providenciem os Leiloeiros e Administrador todas 

as medidas pertinentes para ampla divulgação. Adote o Sr Administrador 

todas às providências necessárias para facultar aos interessados 

conhecerem a estrutura do imóvel para subsidiar eventual interesse na 

arrematação. Ficam as partes intimadas com a publicação deste no DJE. ... 

Em atenção ao princípio do contraditório, oportunizo ao Advogado da 

Insolvente manifestar sobre os termos da petição de fls. 914/926, em dez 

dias. Da mesma forma, faculto ao Cessionário dos Créditos Trabalhistas 

manifestarem sobre a referida petição, no mesmo prazo. ... Como são 

vários interessados no manuseio destes autos, complemente a escrivania 

a digitalização das demais peças subsequentes à última determinação, e 

proceda o repasse para quem solicitar. Tendo várias providências a 

serem adotadas, determino a permanência dos autos em cartório, devendo 

proceder, por ora, carga apenas ao Ministério Público e Administrador. 

Atendendo a pedido do Administrador, segue em anexo extrato do atual 

saldo vinculado a estes autos. Defiro os itens (L e M) de fls. 929. Intime o 

representante da Escola Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA para prestar 

todos os esclarecimentos solicitados, inclusive de fls. 1005, no prazo de 

cinco dias, sob pena de imediato despejo e crime de desobediência. 

Deverá ainda proceder o depósito do aluguel em conta judicial vinculada a 

estes autos. ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183449 Nr: 4345-86.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA SILVA CASTRO, RICARDO EMANUEL CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE SILVA DE REZENDE, ISAN OLIVEIRA 

DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO JUVENIZ S. DOS 

SANTOS - OAB:14738-B/MS, RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - 

OAB:14738-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:OAB/MT1.938-A, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443

 Impulsiono os autos para proceder a intimação dos requeridos para 

querendo contra-razoar os recurdo de apelação de fls. 1.372/1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49778 Nr: 6894-21.2005.811.0006

 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: JOSÉ CECILIO SONAQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Certifique a escrivania se o Cessionário, Habilitante e demais Credores 

manifestaram sobre os termos do despacho anteriormente proferido.

Em seguida, intime o Administrador para manifestar no prazo de cinco 

dias.

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público e retorne concluso 

para julgamento da habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49779 Nr: 6895-06.2005.811.0006

 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: FELISBERTO CEBALHO POUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Certifique a escrivania se o Cessionário, Habilitante e demais Credores 

manifestaram sobre os termos do despacho anteriormente proferido.

Em seguida, intime o Administrador para manifestar no prazo de cinco 

dias.

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público e retorne concluso 

para julgamento da habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 6896-88.2005.811.0006

 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: DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Certifique a escrivania se o Cessionário, Habilitante e demais Credores 

manifestaram sobre os termos do despacho anteriormente proferido.

Em seguida, intime o Administrador para manifestar no prazo de cinco 

dias.

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público e retorne concluso 

para julgamento da habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 6897-73.2005.811.0006

 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: EVANILDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS 

SUBTENENTES E SARGENTOS DE CÁC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Certifique a escrivania se o Cessionário, Habilitante e demais Credores 

manifestaram sobre os termos do despacho anteriormente proferido.

Em seguida, intime o Administrador para manifestar no prazo de cinco 

dias.

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público e retorne concluso 

para julgamento da habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 238570 Nr: 7028-91.2018.811.0006

 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: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 A petição de fls. 59/61 embora nominada de embargos de declaração, 

pelo seu teor, trata-se de prestação de contas apresentada pelo então 

Administrador e Requerido.

Intimem os Credores para manifestarem, querendo, no prazo de cinco 

dias, via edital e mediante publicação no DJE. Para dar maior publicidade, 

certifique a expedição do edital nos autos de Insolvência e conste o prazo 

para manifestação neste incidente.

Após o decurso do prazo, abra-se vistas ao atual Administrador e 

Ministério Público manifestação, no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005993-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005993-79.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA Vistos, etc... Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Adriana da Silva Silveira. Nos termos do 

art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado 

o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, 

com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o 

qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário 

pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres/MT, 17 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT VER MODELO BACENJUD Nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC, defiro a averbação da dívida nos 

registros do Serasa. Encaminhe o ofício via Serasajud. Manifeste a parte 

Devedora sobre a planilha de débito apresentada, no prazo de 15 dias. 

Defiro ainda a penhora em dinheiro, via Bacenjud. Com a juntada do 

resultado, intimem as partes para manifestação, no prazo de cinco dias. 

No que tange aos demais pedidos, indefiro, por ora, considerando a 

existência de penhora - id. Num. 9138343. Para tanto, manifeste a parte 

Credora quanto o interesse na adjudicação e/ou a venda por leilão judicial. 

Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003021-73.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANALIA PINTO DE ARRUDA RÉU: JOSE LUIZ DA SILVA, HORIZONTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME Defiro a produção de prova 

testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

16:00 horas. Fixo prazo de 15 dias para indicação/aditamento do rol das 
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testemunhas. Fica a cargo da parte intimar suas testemunhas. Intimem as 

partes para comparecimento ocasião em que prestação depoimento 

pessoal, sob pena de confesso. Para aqueles em que não foi realizado 

pedido expresso, o depoimento pessoal é decisão de ofício do juízo. Deixo 

para analisar preliminares por ocasião da sentença. Expeça-se o 

necessário. Caceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo A R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de cabimento 

dos Embargos de Declaração. In verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o dispositivo legal, 

esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que: Os incisos 

do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis 

de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e 

contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo 

CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A dúvida não faz parte 

dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, 

visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado 

subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a 

incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é 

natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (NOVO 

CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). É certo que 

em caso de correção de vícios, o resultado dos Embargos irá modificar a 

decisão. No entanto, no caso dos autos, os EMBARGOS de id. Num. 

14437391 devem ser rejeitados. Explico: O saneador proferido, reportando 

aos argumentos das partes, demonstrou à pertinência da produção das 

provas deferidas. Outrora, verifico mero inconformismo da parte 

Embargada. Assim, não reconheço no caso a existência de nenhum dos 

defeitos previstos na aludida norma, capaz de justificar a oposição dos 

presentes embargos declaratórios, que porventura existentes, gerassem 

o efeito modificativo pretendido. O recurso mostra-se com a pura intenção 

de reexame, o que não se admite por esta via. Ainda que se admita a 

possibilidade de efeitos infringentes em razão deste recurso, tal efeito 

deve decorrer de omissão, obscuridade, contradição ou erro material 

contido na decisão, mas de modo algum deve ocorrer em razão de 

reexame, e sim, quando houver manifesto equívoco na decisão, o que não 

vislumbro no caso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE RESTARAM 

ESCLARECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU DÚVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO 

MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71002932259, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, 

Julgado em 28/01/2011). Assim sendo, inexistindo ponto obscuro, omisso, 

contraditório ou erro material em que deva resultar na reforma do 

despacho saneador, a pretensão do Embargado deve ser de toda 

rejeitada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No 

mais, reitere a intimação do Perito para apresentar proposta de honorários, 

assim como reoportunizo ao Credor/Embargado proceder a apresentação 

dos extratos como já determinado, em cinco dias. Intimem-se. Caceres, 17 

de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (AUTOR(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE DEUS CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007150-24.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA RÉU: GERALDO DE DEUS CORREA 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE – MT em face de 

GERALDO DE DEUS CORREA. Transcrevo adiante a síntese fática contida 

na inicial: “A Autora é credora do Requerido da dívida oriunda de uma 

operação de crédito pessoal número B21131999-4 cujo crédito foi liberado 

no dia 27/11/2012 no valor de R$ 6.536,00 (seis mil, quinhentos e trinta e 

seis reais) valor este que deveria ser pago em 27 (vinte e sete) parcelas 

mensais de R$ 299,69 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e 

nove centavos), sendo a primeira com vencimento em 25/12/2012 e última 

com vencimento em 25/02/2015. O recurso emprestado foi utilizado pelo 

Requerido conforme faz prova a operação de crédito pessoal número 

B21131999-4 de sua titularidade que seguem em anexo. A dívida 

encontra-se vencida e até o momento não foi integralmente paga, e 

baldados foram os meios suasórios para o seu recebimento 

extrajudicialmente que, apensar de todas as diligências feitas pela Autora 

com vista a solução do impasse, outro meio não lhe restou senão recorrer 

a tutela jurisdicional. Dessa forma a Autora tornou-se credora do 

Requerido da importância de R$ 21.155,63 (vinte e um mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), atualizado em 

28.09.17 conforme demonstrativos de cálculos em anexo.” Após tecer 

suas razões de fato e de direito, requereu “A procedência do pedido, com 

a condenação do Réu ao pagamento imediato das quantias devidas, 

acrescidas de juros e correção monetária tal como contratado”. Com a 

inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida no id. 10645131. Citado 

(id. 11782098 - Pág. 1) o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

oferecer defesa (id. 13020450 - Pág. 1). Por fim, o autor requereu o 

julgamento antecipado do processo (id. 13170106 - Pág. 1). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE – MT em face de GERALDO DE 

DEUS CORREA. Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no art. 355, inciso II do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), uma 

vez que as provas encartadas ao feito são suficientes para o exame do 

mérito. Ademais, citado o réu não compareceu para oferecer defesa, pelo 

que DECLARO a sua REVELIA (art. 344 do CPC). Além dos efeitos da 

revelia, deve-se salientar que é dever do autor provar o fato constitutivo 

de seu direito a fim de que seja possível o julgamento de procedência, 

sendo esta condição necessária para o êxito da ação, ainda que o réu 

seja revel. Pois bem. A questão processual do ônus da prova é retratada 

no Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.” A redação em tela reproduz a regra já contida no art. 333 do 

revogado CPC/1973. Reverbero no sentido de que para a solução do litígio 

é necessária a análise do tema ônus da prova, entendido este a partir do 

vocábulo de origem latina como dever de provar. Sobre ele leciona Moacyr 

Amaral dos Santos (Comentários ao Código de Processo Civil, IV volume, 

Editora Forense, Rio de Janeiro, 1977, 2ª edição, pág. 35): "Ao Autor cabe 

dar a prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por 

seu lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer 

de dois modos: a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a 

inexistência dos fatos alegados pelo Autor (prova contrária, contraprova); 

b) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem 

efeitos ao fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). Nesse 

sentido, mutatis mutandis: “... A relevância ou não de determinado fato 

para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque 
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nele estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos 

geradores de direito subjetivos. O Autor, na inicial, afirma certos fatos 

porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os 

fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a 

demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo 

milita contra o Autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o Autor não 

provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (...) É importante 

repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo incumba ao Autor, isto 

não quer dizer que o réu não tenha interesse em fazer contraprova do 

fato constitutivo ou prova de sua inexistência. É evidente que, se o Autor 

afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não 

existiu ou não da maneira afirmada pelo Autor. No momento do julgamento, 

porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar 

na dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor probatório do 

réu, ou não, o Autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente. 

...” (in DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO – 2º Vol. – Vicente Greco 

Filho – Editora Saraiva – 12ª edição – 1997 – p. 189).” Não fugindo dessa 

linha de entendimento, analisando caso análogo, o Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 

1996/0000224-0. Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro 

NILSON NAVES (361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – 

Terceira Turma. Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração 

(irregularidade). Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o 

Autor não provou que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja 

compelido a recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa 

a texto federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” Mostra-se, ainda, adequada a lição de Humberto Theodoro 

Júnior, destacando que "Não há dever de provar, nem à parte contrária 

assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de 

modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os 

fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 

pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a 

máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato 

inexistente. No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a 

necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode 

ver uma imposição e uma sanção de ordem processual" (Curso de 

Processo Civil, v. I, Forense, 25ª edição -1998, p. 423).” Partindo-se das 

orientações acima, devo concluir que a ação é procedente pelas 

seguintes razões: - O autor fez juntar aos autos no id. 10641321 a cópia 

da cédula de crédito bancário emitida e firmada com o réu, no valor de 

R$6.536,00 com vencimento em 25.02.2015. A cédula está devidamente 

assinada pelo réu; - O autor fez juntar no id. 10641321 - Pág. 10 a cópia 

de comunicado informando a rescisão motivada do contrato; - O autor fez 

juntar ainda no id. 10641333 a memória de cálculo da evolução da dívida; - 

em sentido contrário, mesmo citado, o réu não compareceu para informar 

o pagamento, questionar valores, refutar a assinatura ou alegar qualquer 

outro fato ou matéria que fosse pertinente à sua defesa e capaz de gerar 

circunstância impeditiva, extintiva ou modificativa do direito invocado na 

inicial. Em sendo este o quadro exposto nos autos, tendo o autor 

apresentado prova pré-constituída da obrigação inadimplida reclamada na 

inicial, bem como a memória de cálculo de evolução da dívida, inexistindo 

qualquer resistência do réu após a sua citação, eis que sequer 

apresentou a peça defensiva, a ação deverá ser julgada procedente nos 

termos em que postulado na inicial. É como decido! Ante o exposto, com 

fulcro nos artigos 487, inciso I do CPC JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e 

CONDENO o réu à obrigação de pagamento ao requerente da importância 

de R$ 21.155,63 (vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e três centavos), que deverá ser atualizado monetariamente 

pelo índice do INPC e juros de mora, no índice de 12% (doze por cento) ao 

ano, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do Código 

Tributário Nacional, a partir do último cálculo. Custas já recolhidas. 

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, que arbitro em 10% 

(dez) por cento do valor atribuído à causa. Após o decurso do prazo 

recursal, intime-se a parte autora para que apresente o demonstrativo 

atualizado da dívida e intime o requerido para cumprimento da sentença, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

(dez) por cento e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015). Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001552-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOAO DE ARRUDA RIBEIRO (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES VELOZO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001552-26.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL JOAO DE ARRUDA RIBEIRO RÉU: FABIO MAGALHAES VELOZO 

Vistos, etc. MANOEL JOÃO DE ARRUDA RIBEIRO, devidamente qualificado 

nos autos em testilha, ingressou com a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

em face do ESPÓLIO DE MANOEL MACHADO DE MAGALHAES VELOSO, 

pelas razões fáticas e de direito contidas na inicial (id: 1976389). Em 

síntese, alega que exerce posse mansa, e pacífica, sem a oposição de 

outras pessoas, há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel localizado na 

Rua Joaquim Murtinho, nº 15, Bairro Cavalhada, nesta cidade, com área de 

363,90 m², registrado no Cartório do 1º Ofício Registro Geral da comarca 

de Cáceres/MT, sob matrícula nº 15.957, imóvel: Estrada do Taquaral, 

Livro N. 02 – L – 4, fl. 169 do dia 04 de abril de 1984. Pontifica que desde o 

ano de 1992, o autor efetuou a compra do imóvel através do contrato 

particular de compra e venda, alega na inicial a posse continua de sua 

antecessora exigindo o acréscimo dos antecedentes a sua posse. Afirma 

que vem efetuando o pagamento dos impostos do imóvel, zelando e 

cuidado do mesmo com o animus de dono. Por fim, pleiteia a procedência 

dos pedidos com o reconhecimento do direito de usucapião sobre o imóvel 

objeto dos autos e, uma vez transitada em julgado à sentença, seja 

expedido o competente mandado de registro ao cartório. Com inicial vieram 

os documentos de (ID’s: 1976471, 1976466, 1976459, 1976441, 1976421, 

1976409, 1976399, 1976395, 1976543, 1976539, 1976535, 1976530, 

1976525, 1976517, 1976505, 1976500, 1976495, 1976488, 1976480). 

Inicial recebida em doc. (ID 3075785), onde foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita bem como determinou o agendamento de 

Audiência de Conciliação no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos. 

Requerido Citado/intimado conforme certidão (ID: 4185285). Realizou-se 

audiência de conciliação ID: 4750909, restando ausente à parte requerida. 

Os confinantes, terceiros interessados, foram devidamente intimados e 

não manifestaram nos autos. A Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, devidamente intimadas, manifestaram o desinteresse na lide, 

não houve impugnação ao pleito, conforme certidão de ID: 4788744. 

Certificado o decurso de prazo legal, sem que houvesse qualquer 

manifestação da parte requerida doc. ID: 5046584. Considerando que o 

Requerido foi citado e não apresentou defesa, foi-lhe decretado revelia 

(ID. 8034168). Inobstante visando colher maiores elementos para 

promover o julgamento, designou-se audiência para oitiva de testemunhas 

(ID. 8034168), onde resultou na colheita do depoimento do Sr. José Carlos 

Paz Landim (ID. 9262633). O autor em (ID: 5552804) pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Melhor analisando o feito, constatou-se que 

o Requerente é viúvo e esta postulando a totalidade da área, tendo seu 

cônjuge falecido vislumbra-se que a prescrição aquisitiva foi implementada 

por esforço comum e desta forma a cota parte da genitora pertence aos 

herdeiros necessários. Frente a tal circunstância, o advogado da parte 

autora colacionou nos autos nos autos Declaração de Reconhecimento de 

posse por parte dos seguintes herdeiros: Sebastiana Pureza França 

Ribeiro, Luiz Batista França Ribeiro e Manoel Divino França Ribeiro, porem 

careciam os documentos de firma reconhecida. Intimado conforme 

despacho de id. 13310390 o autor deixou de trazer no feito tais 

documentos com o devido reconhecimento de firma, trazendo tão somente 

uma declaração da parte autora devidamente reconhecida id. 14326525 e 

14326490. Por fim, vieram conclusos os autos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por 

MANOEL JOÃO DE ARRUDA RIBEIRO em que postula a declaração de 

aquisição do domínio em função de exercer sobre o bem em questão 

posse mansa e pacífica há mais de quinze anos. Analisando o presente 

feito, verifico que o mesmo tem observado todas as formalidades legais 

exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas. Ante a presença dos pressupostos processuais e inexistindo 

contestação aos pedidos elencados na inicial e à míngua de questões 
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preliminares, passo de imediato à análise do meritum causae. Pois bem. 

Denota-se que a matéria debatida reveste-se de direito disponível, sendo 

desnecessária, portanto, qualquer dilação probatória, de maneira que o 

julgamento antecipado, in casu, não representará cerceamento de defesa 

ou violação ao princípio do contraditório, pois além da revelia, há nos autos 

elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que 

a causa tenha seu desfecho retardado. Neste sentido colaciono o 

entendimento do Tribunal de justiça de Rondônia TJ-RO, litteris: 

“Usucapião. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Requisitos. 

Posse. Ausente. Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos 

existentes nos autos são suficientes ao julgamento seguro do mérito da 

ação. São requisitos prescindíveis para a decretação de usucapião: a 

existência de justo título; de boa-fé e a posse, sendo que a falta de 

qualquer destes enseja a improcedência do pedido". (TJ-RO - AC: 

10001020050042130 RO 100.010.2005.004213-0, Relator: Juiz Guilherme 

Ribeiro Baldan, Data de Julgamento: 15/07/2008, 2ª Vara Cível). Vejamos 

também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “Em matéria 

de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”. (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora Saraiva – 35.ª 

edição – 2003 – p. 410 e 411). Ratificando tal tese, posiciona-se o 

Supremo Tribunal Federal: “O julgamento antecipado da lide, quando a 

questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Desta forma, tenho como 

praticável a decisão antecipada do mérito nos termos do art. 355, inciso II 

do CPC. Ao adentramos nesta matéria ressalto que, a relação ao tempo da 

posse, deve-se aplicar, no caso em tela, o prazo do artigo 550 do Código 

Civil de 1916, ou seja, o prazo de 20 (vinte) anos, isto porque o Código 

Civil de 2002, quando tratou do usucapião extraordinário, reduziu o 

referido prazo para 15 (quinze) anos e a regra de transição prevista no 

próprio Código Civil de 2002 estabelece que: Art. 2028. Serão os da lei 

anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de 

sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada. Assim, considerando que em 01/01/2003 

(data da entrada em vigor no Código Civil/2002), já havia transcorrido mais 

da metade do prazo estabelecido no Código Civil de 1916, utiliza-se o 

prazo do código revogado. Quanto ao mérito, ressalto que a Usucapião é 

forma de aquisição originária da propriedade assegurada por lei, servindo 

ao autor para obtenção de declaração da posse sobre determinado bem, 

posse esta que, aliada aos demais requisitos legais, confere-lhe o direito 

ao domínio sobre este mesmo bem. Os requisitos para usucapião 

extraordinário, atualmente estampados no art. 1.238 do atual Código Civil, 

não discrepam dos requisitos antes exigidos pelo anterior diploma legal, à 

exceção do prazo que foi diminuído, de vinte, para quinze anos. Dessa 

forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte 

interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da legislação 

revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) animus 

domini e d) objeto hábil. A posse é a exteriorização dos poderes inerentes 

ao domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem 

verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, 

praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja. 

No entanto, para ensejar usucapião, a posse necessariamente precisa ser 

mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer 

dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição 

por outrem que se julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. 

Necessário, outrossim, o escoamento integral do lapso temporal da 

prescrição aquisitiva que, como já foi dito anteriormente, na vigência do 

Código Civil de 1916 era de vinte anos. O animus domini é o 

comportamento de quem tem a vontade de ser o titular do domínio do bem 

usucapiendo. É o elemento que traça a diferenciação entre os atos de 

mera detenção ou tolerância e os atos de posse ad usucapionem. Como 

bem ressalta Silvio de Salvo Venosa “(...) posse prende-se ao poder físico 

de alguém sobre a coisa (...).” (Venosa, Silvio de Salvo, Direito Civil: 

direitos reais/ Sílvio de Salvo Venosa. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2004 

(Coleção direito civil; v.5. pág. 44.) Diferente do supracitado, nos atos de 

mera detenção existe uma relação de dependência do detentor para com 

outrem, em nome de quem e a vista de suas ordens a posse é exercida. 

São os chamados fâmulos da posse. Nos atos de mera tolerância, o 

proprietário do bem apenas consente que outrem usufrua as suas 

utilidades sem jamais deixar de manter vigilância sobre o bem. Por fim, 

necessário que o bem que se pretende usucapir seja hábil para tanto, o 

que é feito por um processo de eliminação, excluindo dessa possibilidade 

todos os bens que estejam fora do comércio de direito privado, que, em 

última análise, circunscreve-se aos bens públicos. Durante a instrução 

processual, todos os requisitos ficaram satisfatoriamente demonstrados, 

senão vejamos. As fazendas públicas devidamente intimadas a se 

manifestarem informaram ao Juízo que a área pleiteada não pertencer a 

nenhum ente público, razão pela qual o pedido se mostrou juridicamente 

possível. A propósito, citados os confrontantes, eventuais interessados e 

Requerido, não houve impugnação perante o Juízo, a fim de trazer 

impedimentos para a procedência do pedido, deixando transcorrer in albis 

o prazo para resposta. Os documentos de ID: 1976395 1976399, expõe a 

aquisição mediante o contrato de compra e venda, demonstrando que o 

atual morador esta na posse do imóvel desde a data de 15/03/1992, tendo 

cumprido o lapso temporal exigido por lei. Ademais, a prova testemunhal 

colhida na audiência de instrução vem a corroborar com a pretensão 

inicial. Portanto, presentes os requisitos legais, a procedência é medida 

que se impõe. Remanescente ressaltar que o Autor pleiteia a totalidade do 

imóvel, sendo atualmente viúvo, porém, como já observado nos autos, o 

cônjuge contribuiu para a aquisição do bem. Por decorrência do 

falecimento do cônjuge, 50% do bem deve ser objeto de partilha entre os 

herdeiros. Como a prescrição aquisitiva foi implementada por esforço 

comum, tenho que a cota parte de sua esposa pertencerá aos herdeiros 

necessários. Isto posto, instado a comprovar e demonstrar a legitimidade 

em postular a totalidade do imóvel a parte autora não obteve êxito em 

cumprir com o disposto em despacho de id.13310390. Desta forma tenho 

que a ação deve ser declarada em nome daqueles que comprovaram a 

prescrição aquisitiva. Ademais o Art. 371 do CPC aduz o seguinte: “O juiz 

apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que 

a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento”. Assim, restando comprovado nos autos que o 

requerente ocupa o imóvel com animus domini, ou seja, possuí o imóvel 

como se fosse seu, restando ainda inequivocamente provado que a posse 

exercida com animus domini durante o lapso do período da usucapião se 

fez de forma contínua e incontestada, não tendo havido, no período, 

qualquer intermitência ou solução de continuidade no gozo regular do 

imóvel, bem como não há registro de que tenha sido dirigida aos 

possuidores qualquer ação possessória ou petitória, deve ser deferido o 

pedido. Portanto, cumpridos os requisitos exigidos em lei, outra alternativa 

não nos resta senão julgar procedente o pleito formulado na inicial, 

devendo ser declarado o domínio do imóvel ali descrito em favor do 

requerente. 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 o pedido inicial, DECLARANDO o domínio do imóvel 

localizado na Rua Joaquim Murtinho, nº 15, Bairro Cavalhada, nesta 

cidade, com área de 363,90 m², parte de uma área maior, registrada no 

Cartório do 1º Ofício Registro Geral da comarca de Cáceres/MT, sob 

matrícula nº 15.957, imóvel: Estrada do Taquaral, Livro N. 02 – L – 4, fl. 

169 do dia 04 de abril de 1984, em favor do Requerente MANOEL JOÃO 

DE ARRUDA RIBEIRO e do Espólio de MARIA INÊS DE FRANÇA RIBEIRO. 

Fica suspensa a exigibilidade das custas, uma vez que o Autor está sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita (ID: 3075785), sendo extensível aos 

atos do Registro Imobiliário. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. 

DECLARAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. 

NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS 

AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A atividade desenvolvida pelos titulares das 

serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade 

empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. II - Não ofende o 

princípio da proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente" 

pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de 

registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão 

respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada procedente. (ADC 5/DF, rel. 

MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, julgado em 11.6.2007, 
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publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

26.493 - RS (2008/0050564-7) RELATORA:MINISTRA ELIANA CALMON 

RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO BUTIGNOL MARIANI ADVOGADO: 

PAULO RICARDO DORNELLES DA SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR: MARCOS TUBINO 

BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES.: MARIA ENILDA LOPES XAVIER 

INTERES.: LUIS FERNANDO TORRESCASANA FILHO E OUTROS 

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS RELACIONADOS A PROCESSO 

JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. 

A gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à 

efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de 

registro imobiliário. 2. A isenção contida no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 

estende-se aos valores devidos pela extração de certidões de registro de 

imóveis, necessárias ao exercício do direito de ação. 3. Legalidade do ato. 

4. Recurso ordinário não provido”. Deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deu causa ao 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro de Imóveis respectivo, determinando que se proceda 

com a abertura da matrícula, com o registro da sentença, em nome de 

MANOEL JOÃO DE ARRUDA RIBEIRO e do Espólio de MARIA INÊS DE 

FRANÇA RIBEIRO. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, 

arquive-se. Cáceres, 17 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004981-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INACIA DE PAULA CUSIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (RÉU)

RONALDO DIAS MOREIRA (RÉU)

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004981-64.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA INACIA DE PAULA CUSIN RÉU: CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA, 

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA, RONALDO DIAS MOREIRA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COPULSÓRIA, ajuizada por MARIA 

INÁCIA DE PAULA CUSIN em desfavor de CLAUDIA MARIA DIAS 

MORREIRA, JOSÉ EDUARDO DIAS MOREIRA e RONALDO DIAS 

MORREIRA. Tramitando regularmente o feito as partes durante audiência 

de tentativa de conciliação se compuseram, anuindo os Requeridos com 

os termos do pedido inicial (id. 10395235). Analisando o teor dos 

documentos colacionados nos autos bem como o reconhecimento pelas 

partes que compunham a lide naquele momento, verificou-se a 

necessidade de trazer a baila novos documentos a fim de melhor instruir o 

feito e esclarecer alguns pontos obscuros na lide. Diante do despacho 

proferido em id. 10998726 a parte autora colacionou novos documentos 

capazes de sustentar o pedido de homologação. Por fim, vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e Decido. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os novos documentos 

sustentam e corrobora com pedido inicial. Ademais o acordo firmada entre 

as partes atende os requisitos legais e aptos para finalidade de 

adjudicação, vejamos: Narra à autora que adquiriu 4 (quatro) imóveis 

urbanos, sendo estes os lotes E, F, N e O, com área total de 1.508,00 m², 

e que estão localizados na quadra 04 do Residencial Mariana, frente com 

a Rua Radial 06, fundo com a Rua André Alves da Cunha. Afirma que os 

lotes provem de uma matrícula maior, sendo esta sob. nº 21.051, Livro 

2-0-1, fls. 270, conforme se extrai dos memoriais descritivos juntados no 

processo em (id. 11831784, 11831792, 11831805 e 11831821) e que não 

foi possível fazer o desmembramento dos lotes. Em petição de id. 

11831623 a parte autora colacionou documentos comprovando a filiação e 

a legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Não obstante restou 

comprovado através da Certidão de Óbito (id. 9525936), confrontados 

com as carteiras de motorista que são 3 filhos. Outros documentos 

juntados no processo, especificamente os de id. 11831719, 11831729, 

11831740 e 11831758 comprovam que o quadro societário era composto 

pelos de cujos Francisco e Regina não restando outros sócios vinculados 

a empresa. Sendo assim, melhor analisando as condições do referido 

acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado em 

(id. 10395235) entre as partes, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos e julgo PROCEDENTE a presente adjudicação compulsória, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, para, 

substituindo a vontade dos requeridos, adjudicar em favor da Autora os 

lotes E, F, N, O , situado na quadra 04 do Residencial Mariana, frente com 

a Rua Radial 06, fundo com Rua André Alves da Cunha neste município, 

com área total medindo 1.508,00 m², integrantes da matrícula nº 21.051, 

fls. 207, Livro 2-0-1 e descritos nos memoriais descritivos de ids. Num. 

11831784 - Pág. 1 e 2, Num. 11831792 - Pág. 1 e 2, Num. 11831805 - Pág. 

1 e 2 e Num. 11831821 - Pág. 1 e 2, determinando, para tanto, a extração 

de carta de adjudicação do imóvel, a fim de que seja devidamente 

registrado no Cartório Competente em nome da Autora MARIA INACIA DE 

PAULA CUSIN, devendo a Sra. Escrivã adotar as medidas pertinentes ao 

seu fiel cumprimento. Sem custas e considerando que a Requerente é 

beneficiária da justiça gratuita, sendo extensível aos atos do Registro 

Imobiliário. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO 

CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 

9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO 

DA CIDADANIA. GRATUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 

VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

I - A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e 

registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um 

regime de direito público. II - Não ofende o princípio da proporcionalidade lei 

que isenta os "reconhecidamente" pobres do pagamento dos emolumentos 

devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito, bem 

como a primeira certidão respectiva. III - Precedentes. IV - Ação julgada 

procedente. (ADC 5/DF, rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PLENO, 

julgado em 11.6.2007, publicado em 05.10.2007)”. “RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.493 - RS (2008/0050564-7) 

RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON RECORRENTE: CÁSSIO ANTONIO 

BUTIGNOL MARIANI ADVOGADO: PAULO RICARDO DORNELLES DA 

SILVA E OUTRO(S) RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCURADOR: MARCOS TUBINO BORTOLAN E OUTRO(S) INTERES: 

MARIA ENILDA LOPES XAVIER INTERES: LUIS FERNANDO 

TORRESCASANA FILHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ATOS EXTRAJUDICIAIS 

RELACIONADOS A PROCESSO JUDICIAL - ISENÇÃO - ART. 3º, II, DA LEI 

N. 1.060/50 - EXTENSÃO - ATOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA - LEGALIDADE DO ATO. 1. A gratuidade da justiça estende-se 

aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em 

curso, mesmo em se tratando de registro imobiliário. 2. A isenção contida 

no art. 3º, II, da Lei n. 1.060/50 estende-se aos valores devidos pela 

extração de certidões de registro de imóveis, necessárias ao exercício do 

direito de ação. 3. Legalidade do ato. 4. Recurso ordinário não provido”. 

P.R.I. Transitada em julgado, expeça-se carta de adjudicação para registro 

dos imóveis em favor da Autora MARIA INACIA DE PAULA CUSIN. Após, 

arquivem-se os autos. Cáceres-MT, 17 de outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003477-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES (IMPETRANTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE, no qual aduz, em síntese, que existem duas 

vagas a mais do que as que constam no edital para o concurso de vagas 

remanescentes da UNEMAT, bem como requer sejam avaliadas as 

respostas dissertativas da impetrante, atribuindo os pontos 

correspondentes, procedendo a sua aprovação e classificação no 

concurso em voga. Liminar postergada. Informações prestadas, com 

pedido de denegação da ordem. Impugnação à resposta. Liminar 
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indeferida. Parecer ministerial pugna pela denegação da segurança. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de segurança impetrado por 

GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES contra ato da REITORA DA 

UNIVERSIDADE, no qual aduz, em síntese, que existem duas vagas a mais 

do que as que constam no edital para o concurso de vagas 

remanescentes da UNEMAT, bem como requer sejam avaliadas as 

respostas dissertativas da impetrante, atribuindo os pontos 

correspondentes, procedendo a sua aprovação e classificação no 

concurso em voga. É caso de denegação da segurança por ausência de 

amparo legal. Trata-se de questão basilar do direito público que a 

Administração Pública está incondicionalmente vinculada à previsão 

normativa (princípio da legalidade), ou seja, o Estado somente atua quando 

houver lei expressa autorizando e/ou determinando o ato. E, para alguns 

atos, a lei confere ao administrador público restrita liberdade de praticá-lo 

ou não, a depender da oportunidade e conveniência administrativas, 

cuidando-se de mérito administrativo, esfera em que o Poder Judiciário não 

pode interferir, apenas analisar a legalidade. Sobre o tema, o Superior 

Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência 

uniforme, da qual comungo, no sentido de que não cabe ao Poder 

Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, 

examinar critério de formulação e avaliação de provas e notas atribuídas 

aos candidatos. Ressalta-se ainda que por não se tratar de exame de 

legalidade, tampouco compete ao Judiciário analisar o conteúdo das 

questões formuladas e das respostas apresentadas para, em virtude da 

interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a 

seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular as formulações 

que não lhe parecerem corretas. Confiram-se precedentes: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS 

PÚBLICOS. QUESTÕES DE PROVA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 

INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA 

EXAMINADORA. 1. O reexame dos critérios usados pela Banca 

Examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas 

em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder 

Judiciário, que deve se limitar ao exame da legalidade e da observância 

das regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ. 2. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no RMS 20.158/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2009). ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO. QUESTÃO DE PROVA. CONTEÚDO IMPUGNADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 

PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (RMS 31.425/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, DJe 02/06/2010). ADMINISTRATIVO – RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA 

REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 

NA PROVA DE TÍTULOS – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITES DO EXAME PELO PODER 

JUDICIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

jurisprudência no sentido de que o exame dos atos da Banca Examinadora 

e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se 

aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital (Precedentes). 2. 

Hipótese em que o impetrante busca modificação dos critérios 

normatizados no edital do concurso de remoção de notários e Documento: 

27077454 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 3 de 5 Superior 

Tribunal de Justiça registradores, observados estritamente pela Banca 

Examinadora, a fim de lhe garantir maior pontuação dos títulos. 3. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 20273/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, DJ 23/11/2006 p. 238). EMENTA: - Recurso 

extraordinário. Concurso público. -Também esta Corte já firmou o 

entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional 

da legalidade, que é o compatível com ele, do concurso público, 

substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e 

de atribuição de notas a elas (assim no MS 21176, Plenário, e RE 140.242, 

2ª. Turma). Pela mesma razão, ou seja, por não se tratar de exame de 

legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das 

questões formuladas para, em face da interpretação dos temas que 

integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, 

ou não, deles, para anular as formulações que não lhe parecerem 

corretas em face desse exame. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, XXXV, 

da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 268244, 

Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 30-06-2000). No 

caso, a impetrante não alcançou a nota mínima necessária para 

classificação do certame, conforme a regra do edital, de sorte que o 

direito não lhe assiste nesse sentido. À evidência, as nota das questões 

dissertativas ora impugnadas por demandarem análise de seu conteúdo, 

afiguram-se pretensão inviável, culminando em indevida ingerência do 

Poder Judiciário na esfera administrativa. Ademais, o pedido de aumentar 

o número de vagas remanescentes ofertadas em concurso público 

também está dentro da esfera do poder discricionário da Administração 

Pública, não cabendo a este Juízo analisar se apropriado ou não referido 

ato administrativo. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS DEMOCRÁTICA 

DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO VESTIBULAR, que dá 

condições de acesso irrestrito a todos aqueles que se submeterem às 

provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, dentro da cota 

escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a pretensão inicial, o 

indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei 

nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo; (e) Às providências. (f) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002418-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARTINS CARDOZO (IMPETRANTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ROSANGELA MARTINS CARDOSO contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE 

CÁCERES. Assevera a impetrante, em síntese, que na qualidade de agente 

de trânsito percebe adicional de produtividade. Entretanto, estava em vigor 

o Decreto n.º 596/2015 que estabelecia como teto máximo do referido 

adicional a remuneração do Secretário Municipal de Fazenda. Ocorre que 

o decreto em questão foi alterado pelo de n.º 132/2017 que, por sua vez, 

modificou o teto do adicional de produtividade para 80% do subsídio do 

coordenador, havendo diminuição em sua remuneração. Informa, ademais, 

que não houve alteração do teto de adicional de produtividade para os 

cargos de auditor fiscal, inspetor tributário e fiscal de tributos, razão pela 

qual se volve perante este Juízo. Postergada a análise da liminar para 

após informações. Em resposta, o Município de Cáceres apontou a 

ausência de direito líquido e certo da impetrante, ao fundamento de que a 

alteração do teto do adicional de produtividade está na seara do poder 

discricionário da administração pública. Liminar indeferida. 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 para o fim de assegurar à impetrante, agente de 

trânsito, o direito de perceber como teto do adicional de produtividade a 

remuneração do Secretario de Fazenda e não o valor de 80% do subsídio 

do Coordenador daquela pasta. É caso de denegação de segurança por 

ausência de amparo legal. Dos autos que a impetrante é agente de trânsito 

e nesta qualidade percebe adicional de produtividade. Na espécie, 

conforme noticia, estava em vigência o Decreto n.º 596/2015 que 

estabelecia como teto máximo do referido adicional a remuneração do 

Secretário Municipal de Fazenda. Entretanto, o decreto em questão foi 

alterado pelo de n.º 132/2017 que, por sua vez, reduziu o teto do adicional 

de produtividade para 80% do subsídio do coordenador, o que entende 

ser ilegal. Pois bem. A gratificação de produtividade, embora seja de 

natureza salarial, não está incluída no salário stricto sensu. A própria 

noção de produtividade remete ao pagamento por condição relacionada à 

sobra de caixa, aumento de produtividade e, no caso do servidor público, 

que o gasto seja suportado pelo orçamento público, nos termos do caput 

do artigo 169 da Carta Magna, que prevê que as despesas com 

servidores não poderão exceder os limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Assim, é que o valor atribuído ao referido 

adicional de produtividade está na órbita do direito discricionário da 
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administração pública, já que vinculada ao orçamento público, não 

podendo o Poder Judiciário, à evidência, adentrar no mérito administrativo. 

Portanto, considerando o princípio da separação dos poderes, não pode o 

Poder Judiciário interferir na decisão da Administração Pública, 

suspendendo ato por esta praticado no exercício de sua função típica, 

qual seja, a de administrar seus bens e agentes. Nesse sentido: RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE DENEGOU A ORDEM 

CONTRA A REDUÇÃO, EM 40%, DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ. ART. 37, XI, CR/88. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL. 1. O 

art. 37, inciso XI, da CR/88, mesmo em face das alterações introduzidas 

pelas Emendas Constitucionais 19/98 e 41/2003, autoriza a redução da 

remuneração do servidor, na observância do teto remuneratório, salvo 

quando se tratar de vantagem de natureza pessoal. 2. Possibilidade de 

redução de percentual da gratificação por produtividade, cuja natureza é 

meramente patrimonial. 3. Precedentes do STF. 4. Recurso ordinário 

desprovido. (STJ - RMS: 18580 PI 2004/0093969-1, Relator: Ministro 

PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 15/02/2005, T6 - SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 17.04.2006 p. 208) Ademais, na esteira da 

jurisprudência do STF inexiste direito adquirido ao regime jurídico 

administrativo razão pela qual nada obsta a alteração normativa acima 

apontada. É da jurisprudência: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Fiscal de 

tributos - Gratificação de produtividade - Direito adquirido inexistente - Não 

há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, nem direito 

adquirido a regime jurídico instituído por lei - Mandado de segurança 

denegado - Reexame necessário provido.”(TJSP - Apelação Cível n. 

3.671-5 - 1ª Câmara de Direito Público - Relator: Luiz Tâmbara, v.u., j. 

30.09.97). Por fim, quanto à alegada falta de isonomia com as demais 

carreiras da Administração Pública Municipal, inexiste qualquer prova de 

que são carreiras congêneres, sendo vedado ao Poder Judiciário 

proceder à equiparação não prevista em lei e interpretar a norma em 

desconformidade com o art. 37, XIII da CR e a Súmula Vinculante nº 37 do 

STF: “Art. 37. (...) XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público;” Súmula Vinculante 37 Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia. À falta, portanto, de 

direito a amparar a pretensão inicial, 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.: 152640 Nr: 11649-44.2012.811.0006

 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: ELIANE DA ROSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (147 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150444 Nr: 9201-98.2012.811.0006

 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: JURACI RUMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MT SÁUDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 01 

volume (146 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166085 Nr: 3130-12.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON CANDEIAS MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (236 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 dias, requeira o que enteder pertinente.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X ) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARCILENE AIRES GARCIA (REQUERIDO)

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

NILZA AIRES EGUES (REQUERIDO)

 

Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: Intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR no prazo de 02(dois) dias sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça do ID- 15931091, POR sob pena de não realização da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RASCOP GARCIA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA ( X) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005992-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO (REQUERENTE)

HELIO SILVA MALDONADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005992-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARITZA MACIEL 

CASTRILLON MALDONADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em informar qual a natureza da tutela pretendida (cautelar , 

nos termos do art. 305, ou antecipada, nos termos do art. 303, ambos do 

CPC). Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se, CÁCERES, 17 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007158-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ADILSON BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007158-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON BERNARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no rpazo 

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: 1007238-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

FLAVIO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007238-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia de 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: 1000664-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SUELLEN IARA MENDES (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: 

1000664-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELLEN IARA MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cópia de 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: 1004641-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

MERY ESTEFANE DA SILVA ENDLICH DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004641-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MERY ESTEFANE DA SILVA 

ENDLICH DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Dispensada 

a audiência de conciliação, em razão da natureza da ação. Requerido já 

citado, pois apresentou contestação. Intime-se a parte requerente para 

impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CARMEM LIMA DA MOTTA (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: 

8011091-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CARMEM LIMA DA 

MOTTA 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, 10 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011107-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBISON JOSE DUARTE (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: 

8011107-79.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROBISON JOSE DUARTE 

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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004642-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO CARMO (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004642-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DO CARMO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 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 

nos autos cópias legíveis dos documentos pessoais, como RG e CPF. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 

8011042-84.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DEVANE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005612-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005612-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LAURA MARIA PEREIRA 

FILSINGER REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Inicialmente, 

em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Dessa maneira, antes 

da apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido para que, 

caso queira, conteste a demanda no prazo legal. Cumpra-se. CÁCERES, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011044-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIANE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

8011044-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE ARRUDA 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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005486-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005486-55.2017.8.11.0006. AUTOR(A): DEMIS ROGERIO RODRIGUES 

COSTA RÉU: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Recebe-se a petição 

inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação. 

Cite-se o requerido da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDA DORACI MACHADO (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: 

8011526-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DORACI 

MACHADO 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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL MACIEL DE CAMPOS (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: 

8010651-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL MACIEL DE CAMPOS 

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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006277-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (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: 

1006277-24.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a Fazenda Pública para que, caso queira, 

impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011029-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA 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: 

8011029-85.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA 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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007135-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IGOR SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007135-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR SANTOS VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Recebe-se a petição 

inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação. 

Cite-se o requerido da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010601-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CREUDA LUCIANA PIRES DE CAMPOS (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: 

8010601-06.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CREUDA LUCIANA PIRES DE 

CAMPOS 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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JESSICA FERNANDA CAMPOS 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: 

8011093-95.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JESSICA FERNANDA 

CAMPOS 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, 10 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZEIDE CEBALHO DE SOUZA (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: 

8010299-74.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZEIDE CEBALHO DE 

SOUZA 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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012477-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO NATANIEL DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

8012477-93.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO NATANIEL DA SILVA 

ROSA 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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYCON CAMILO LEITE (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: 

8010845-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON CAMILO LEITE 

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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CENIRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 

8010877-37.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CENIRA GOMES 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, 

10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

JEFERSON ARGUELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003826-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JEFERSON ARGUELHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULO LTDA) Vistos, etc. Verifica-se no AR juntado no ID 14482552 

que o Requerido não foi citado/intimado em tempo hábil para comparecer à 

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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL APARECIDO DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010962-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL APARECIDO DA 

CRUZ TARCIEL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007031-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ABILIO MALDONADO QUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007031-63.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ABILIO MALDONADO QUINA 

RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE CACERES, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Recebe-se a peça 

inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação. 

Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012407-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCYR CLIMACO DURIGON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012407-76.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ALCYR CLIMACO DURIGON 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FIALEK RYBA - 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: 06/12/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

SANDRO BATISTA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLO VIANA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002275-74.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: SANDRO BATISTA LEITE 

EXECUTADO: DANILLO VIANA DE MATOS Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia dos documentos 

pessoais legíveis, como RG e CPF, bem como comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 10 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011014-24.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVOLCI MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011014-24.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: NIVOLCI MARQUES DA SILVA 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, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011775-84.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011775-84.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o 

requerente para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

EVERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MACEDO GONCALVES (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010119-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVERALDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

MARIANA PINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010109-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA PINA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para impugnar a contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-20.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME (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: 10/12/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000956-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA 

HERMIDORFF REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimada, a parte requerida não cumpriu com a tutela de 

urgência requerida. Isto posto, determina-se que a requerida cumpra com 

o determinado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

majorada em 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Cumpra-se. CÁCERES, 5 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001441-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA - ME (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: 29/11/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001442-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA DE SOUZA (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: 29/11/2018 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: 1001751-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL 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: 29/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011945-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

MARIA TEODORA RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012186-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD LUIZ MACHADO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI 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: 
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29/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005897-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANE SOUZA DELUQUI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003702-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GILVAN MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (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: 29/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005967-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RHENNO DA SILVA DUARTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003899-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR EM 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005806-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

LUZIA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

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: 29/11/2018 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: 1004434-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

IZAINA MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (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: 29/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004265-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003908-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAX MARTINS FERREIRA (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: 29/11/2018 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: 1001554-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003540-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI BARCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 
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1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 29/11/2018 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: 1001628-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CESAR OLIVEIRA QUEROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL FELIPE DOS SANTOS VERANO (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007883-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACARE CONTABIL EIRELI - ME (REQUERENTE)

ROSALVO CARNEIRO (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE 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: 

29/11/2018 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: 1005057-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONIR CARLOS DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANA PAULA NEVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004118-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIA PEIXOTO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: intimação de Vossa Senhoria para 

apresentar o cálculo da execução em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005892-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REINALDO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (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: 29/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 
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ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILENE GUIMARAES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006176-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSICA PAOLA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007139-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTENIR JOSE TOMAZELLI (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DO RECLAMANTE PARA EM 10 DIAS 

REGULARIZAR O INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007134-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

FABIANA BACA (REQUERENTE)

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (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: 

29/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007121-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012835-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GERLANE DE MEDEIROS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8012835-58.2015.8.11.0006 Valor da causa: $12,927.32 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERLANE DE MEDEIROS COSTA Endereço: Rua RAIMUNDO C. DE 

FIGUEIREDO, 600, G-S, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 1095, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CÁCERES, 17 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (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: 1002013-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LELIS DE AQUINO (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003917-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DELCLESIA GOMES VICENTE (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: 29/11/2018 16:15 (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: 1006303-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 
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www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR MARCIO VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007957-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO CLEMENTE DE MONTRENIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007955-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR MARCIO VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007947-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUANA OLIVEIRA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007946-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 
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Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007924-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GREICE CAROLINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE JORGE LUCAS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ELOIZA BASTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 
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aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004491-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (REQUERENTE)

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora acerca do depósito efetuado pelo reclamado (ID- 

15572485) requerendo o que for de seu interesse em 05(cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005325-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003918-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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: 

29/11/2018 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: 1002405-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI DIONISIO RIBEIRO (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VICTOR MORAES CAIXETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANILSO TENORIO MASCARENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 
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condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003759-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DE LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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: 29/11/2018 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: 8011206-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO VIANA DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (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: 29/11/2018 17:30 (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: 1001240-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

VALDENIR SILVA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/11/2018 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: 1002856-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 
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PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DILMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAIO AUGUSTO DA SILVA FARINA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JUCELIA FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001080-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEIDIMAR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos comprovação de sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de 

deserção do recurso. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004126-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA 

CANDIA MARQUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Intime-se o 

recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso interposto. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012739-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012739-43.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GUSTAVO ZANINELO 

OLIVEIRA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Intime-se a parte executada a se manifestar em 05 (cinco) dias nos termos 

do art. 854, §3º, do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010781-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010781-56.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: SILVANA DOS SANTOS DIAS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente a se manifestar acerca do depósito efetuado, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

ODETE DA SILVA (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: 

1001680-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ODETE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de endereço em seu 

nome. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005508-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE MORAES (AUTOR(A))

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RIBEIRO LEITE (RÉU)

IVANES JULIO (RÉU)

IVAN JULIO (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005508-79.2018.8.11.0006. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE MORAES, 

NEUZA DA CONCEICAO DE ARRUDA RÉU: IVANES JULIO, IVAN JULIO, 

ELIZEU RIBEIRO LEITE Vistos, etc. Em síntese, alegam os requerentes 

serem possuidores e proprietários do imóvel em questão. Aduz ainda que 

o genitor dos requeridos ingressou com ação em desfavor dos 

requerentes, sendo realizado acordo, alegando que tal transação é nula. 

Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência 

a expedição de mandado de interdito proibitório. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento 

da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Compulsando os autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial e o 

direito reclamado dependem de dilação probatória. Observa-se também a 

ausência de perigo do dano, posto que a não concessão imediata da 

tutela, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser 

sanado. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Citem-se as 

partes promovidas, na forma e moldes legais. Proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de audiência de conciliação. Intimem-se as 

partes acerca da presente decisão, bem como da solenidade a ser 

agendada. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FELISMINA ROSA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

8010626-19.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FELISMINA ROSA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Considerando que a 

parte requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENIS CAMPOS CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010602-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DENIS CAMPOS CIRINO 
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REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, o 

requerente interpôs recurso inominado. Instado a comprovar sua 

hipossuficiência financeira, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem a 

apresentação do documento requerido, como tampouco efetuou o preparo 

recursal. Isto posto, não se recebe o presente recurso, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Intime-se o requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 11 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

RACHEL TEGON DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001805-14.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RACHEL TEGON DE PINHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando a 

apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LOURENCA TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003186-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LOURENCA TOMICHA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente que contraiu empréstimo 

consignado perante a requerida, para quitação de certos compromissos 

financeiros. Aduz ainda que o contrato possui cláusulas consideradas 

abusivas. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela 

de urgência a suspensão dos descontos das parcelas consignadas. É o 

que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso 

de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de 

perigo do dano posto que a não suspensão das parcelas, a princípio, não 

acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. Outrossim, os 

fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido antecipatório postulado. 

Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. 

Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como da 

audiência designada para o dia 09 de novembro de 2018, às 13h15min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005995-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005995-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE DIAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Em síntese, alega o requerente ter firmado contrato para eletrificação rural 

de sua propriedade rural. Aduz ainda que arcou com todos os custos, 

sendo que deveria ser suportado pela requerida. Após tentativas 

infrutíferas de reaver a quantia dispendida, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a exibição do referido contrato, 

bem como do processo administrativo que culminou na eletrificação de sua 

propriedade. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano posto que a não exibição de 

documentos nesta fase, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo que 

não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido antecipatório 

postulado. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como 

da solenidade a ser agendada. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012170-08.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. O requerente 

foi protestado referente a Dívida Ativa, sendo que o mesmo desconhece o 

débito. Aduz ainda que a dívida encontra-se prescrita. Com isto, recorreu 

ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o cancelamento do 

protesto. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 
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igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos, 

verifica-se que os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória. Dessa forma, não estando demonstrado 

nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento 

é medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido antecipatório 

postulado. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza da 

ação. Cite-se o requerida para que, caso queira, apresente contestação. 

Intimem-se as partes acerca da presente decisão. Cumpra-se. CÁCERES, 

15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005981-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

CECILIA SALES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005981-65.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA SALES DA CRUZ 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, alega a requerente que o requerido começou a descontar de sua 

aposentadoria valores referentes a seguros de vida. Aduz ainda que não 

efetuou qualquer negócio jurídico desta natureza. Após tentar a resolução 

extrajudicial, porém sem sucesso, recorreu ao judiciário, requerendo em 

sede de tutela de urgência a suspensão das cobranças referentes aos 

seguros. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, ante a impossibilidade de se aferir, neste 

momento, a existência ou não de negócio jurídico firmado entre as partes. 

Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido antecipatório postulado. Recebe-se a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor da requerente, devendo o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da mesma, nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 16h30min. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005994-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

ONILIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005994-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ONILIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Em síntese, alega a requerente ter firmado contrato com a requerida para 

eletrificação rural de sua propriedade. Aduz ainda que arcou com todos 

os custos, sendo que deveriam ser suportados pela promovida. Após, 

várias tentativas infrutíferas de ressarcimento, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a exibição do referido contrato, 

bem como dos demais documentos necessários para que a eletrificação 

fosse feita. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano posto que a não exibição dos 

documentos nesta fase, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo que 

não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido antecipatório 

postulado. Recebe-se a inicial, há de se receber a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes 

legais. Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão, bem como da solenidade a ser agendada. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011376-55.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (EXEQUENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEINAS MS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011376-55.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: WILSON RODRIGUES 

EXECUTADO: PROTEINAS MS LTDA Vistos, etc. Trata-se de execução de 

título extrajudicial em que a parte exequente pleiteia o recebimento dos 

valores a este devidos pela executada. Intimada a efetuar o pagamento da 

dívida, a parte executada quedou-se inerte, tendo-se inclusive realizadas 

várias formas para quitação do débito, infrutíferas. Com isto, requereu o 

exequente que o bloqueio das contas bancárias seja realizado em nome 

de seu proprietário. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Analisando 

o petitório da parte exequente, verifica-se que se trata de pedido de 

desconsideração de personalidade jurídica. Com a promulgação do novo 

CPC, o instituto de desconsideração da personalidade jurídica deve ser 

realizado mediante instauração de incidente processual, e não por mero 

peticionamento nos autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, 

ao qual autoriza a formação de tal incidente no âmbito dos juizados 

especiais, verifica-se que o referido incidente ocupa posição no Título III 

do Livro III da Parte Geral, ao qual se trata de intervenção de terceiros, o 

que é inadmissível no JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. 

Segundo o princípio da especialidade, a norma de caráter especial deve 

prevalecer sobre a de caráter geral, ou seja, o disposto no art. 10 da Lei 

9.099/95 é prevalente sobre o mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de bloqueio de ativos financeiros do 

representante legal da executada. Intime-se o exequente para se 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001767-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO JOSE DA 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 DECISÃO Processo: 

1001767-02.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCIO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por MARCIO JOSE DA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na inicial, 

no importe de R$ 9.084,60 (nove mil oitenta e quatro reais e sessenta 

centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000606-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (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 DECISÃO Processo: 

1000606-20.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SOLANGE HELENA SUERSUTH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por SOLANGE HELENA SVERSUTH em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

exordial, no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)> 

Proceda a secretaria da vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004995-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004995-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

STJ encontra-se discutindo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS em 

sede de Recursos Repetitivos - Tema 986, estando suspensas todas as 

ações que versam sobre a matéria. Isto posto, suspende-se o andamento 

processual do presente feito até o julgamento do incidente supra. 

Cumpra-se. CÁCERES, 15 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012164-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NASCIMENTO MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (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 SENTENÇA Processo: 

8012164-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO NASCIMENTO 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012151-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA HASSE SILVA (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012151-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA HASSE SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes formularam acordo. Isto posto, homologa-se a 

transação pactuada, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 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. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIVIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002582-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA RIVIAN SOUZA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos autos 

até o presente momento, abandonando desta feita a ação. Isto posto, 

extingue-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012769-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

CONSORCIO NACIONAL RECON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012769-78.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA LEITE 

REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL RECON 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: 8011752-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILENE COSME DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011752-07.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARILENE COSME DA SILVA 

EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS 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, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012234-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA DE OLIVEIRA JACOBINA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EDITORA TRES ? NOME 

FANTASIA) (REQUERIDO)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

EDITORA MANCHETE (REQUERIDO)

ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012234-91.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ADILIA DE OLIVEIRA 

JACOBINA REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 

(EDITORA TRES ? NOME FANTASIA), EDITORA MANCHETE 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, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005898-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIENE DE ARRUDA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 SENTENÇA Processo: 

1005898-83.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIENE DE ARRUDA ALVES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 

(ADVOGADO(A))

ORIVALDO RAMOS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010941-81.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ORIVALDO RAMOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO 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, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004136-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004136-32.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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, 
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arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

SOL D OESTE COMERCIO TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010577-75.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SOL D OESTE COMERCIO 

TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME REQUERIDO: 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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, 16 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001629-64.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONARDO ERICKS DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente desistiu da ação. Isto posto, 

homologa-se a desistência da demanda, extinguindo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de outubro de 

2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241008 Nr: 8605-07.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSUC DAVI, FLORISMAR LUIZ BORGES, 

ONOFRE FAUSTINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVÉRIO - 

OAB:19734, EDUARDO SANTOS DE PAULA - OAB:20135/MT, KLEBER 

DE SOUZA SILVA - OAB:8002, ROOZEVELT INÁCIO MAMEDES JUNIOR 

- OAB:19735

 Vistos etc,

Considerando a certidão de fls. 20, que informa que a testemunha Paulo 

Donizete da Costa não fora devidamente intimada em virtude de não ter 

sido encontrada no endereço constante do mandado, DEVOLVA-SE à 

origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131719 Nr: 389-04.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ROSARIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10.139-MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DE QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE A 

DIPOSIÇÃO, CONFORME SOLICITADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc.

Da não intimação do réu Roger Alves Veiga, diga a Defesa.

Prejudicada a audiencia. Após, concusos para posteriores deliberações.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 210327 Nr: 10267-74.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE CARVALHO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Destarte, em que pese as certidões de fls. 73 e 78, bem como para que 

não haja o prolongamento do trâmite processual do presente feito, com 

fundamento nos princípios da razoável duração do processo, ampla 

defesa, contraditório e disposição do art. 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para 

patrocinar a defesa do denunciado WILLIAN DE CARVALHO CAMPOS, 

bem como apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Intime-se o 

denunciado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211811 Nr: 759-70.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, JULIO 

CESAR GOMES AMADO, THIAGO DA SILVA LEANDRO, JAILTON 

OLIVEIRA DE ARRUDA, THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES FIDELIS 

- OAB:20681/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia, para CONDENAR os denunciados 

HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, brasileiro, nascido em 21/11/1988, 

filho de Alirio Rodrigues da Silva e Jocileia Clemente de Almeida, JULIO 

CESAR GOMES AMADO, brasileiro, nascido em 05/10/1992, filho de Milton 

Gomes Amado e Vera Lucia de Almeida, JHONATAN SOUSA DOS 
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SANTOS, brasileiro, nascido em 30/11/1993, filho de Domingos Soriano 

Ribeiro dos Santos e Suely da Maria Santos Sousa, JAILTON OLIVEIRA DE 

ARRUDA, brasileiro, nascido em 02/03/1992, filho de Francisco Rodrigues 

Martins e Maria Raimunda de Alencar e THIAGO RODRIGO CARMO DA 

SILVA, brasileiro, nascido em 06/08/1986, filho de Benedito dos Anjos e 

Silva e Hildete Conceição do Carmo, como incursos nas penas do Art. 155, 

§ 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e assim, passo a dosimetria.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159057 Nr: 6791-33.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Processo nº 6791-33.2013.811.0006 - Cód. 159057

Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/11/2018, às 14h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175626 Nr: 10389-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DOS SANTOS CORREIA, ROBERTO 

CARLOS ROMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Pereira caixeta - 

OAB:22224/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024 MT, PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - 

OAB:17091/B

 Autos n° 10389-58.2014.811.0006 – Cód. 175626.Visto.o que concerne 

às alegações apresentadas pelos acusados Heitor dos Santos Correia e 

Roberto Carlos Romio em sede de defesa preliminar, entendo que razão 

não lhe assiste, visto que a peça acusatória está de acordo com o que 

prescreve o respectivo artigo, ou seja, contém a exposição do possível 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a 

qualificação dos acusados, com esclarecimentos para identificá-los, a 

classificação do crime e ao final o rol de testemunhas.Ademais, a 

alegação da forma em que foi exposta confunde-se com o mérito da ação, 

dependendo de dilação probatória, não sendo, portanto, caso de 

absolvição sumária.Para o reconhecimento da preliminar em questão, 

deveriam os argumentos elencados pelas partes estarem devidamente 

comprovados de forma estreme de dúvidas nos autos, neste momento 

processual, o que entendo não estar evidenciado nos autos, devendo ser 

o feito instruído para melhor análise do alegado.Diante de tais fundamentos 

afasto a preliminar levantada pela defesa dos acusados e mantenho o 

recebimento da denúncia.Assim, não estando presentes as hipóteses de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da 

ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui 

crime e causas de extinção da punibilidade), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia _____/_____/______, às ____h___min, 

oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório dos acusados, tudo de acordo com a nova 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP. Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, 

bem como mandados e ofícios pertinentes.Intimem-se os acusados para 

comparecerem à audiência designada acompanhados de seu 

patrono.Noti f ique-se o MP.Int imem-se os patronos dos 

denunciados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207399 Nr: 8232-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar resposta 

a acusação no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203018 Nr: 5266-11.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SOUZA SILVA, WENDER DOS SANTOS 

DANCIGUER BARBOSA, ROBSON DOS SANTOS KENNEDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10899/MT, 

LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 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 PONTES E LACERDA/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203018 Nr: 5266-11.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SOUZA SILVA, WENDER DOS SANTOS 

DANCIGUER BARBOSA, ROBSON DOS SANTOS KENNEDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10899/MT, 

LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 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 tome ciencia nos autos quanto da sentença proferidas 

às 263/268.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95212 Nr: 2520-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo o credor para requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2355-44.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. Comércio de Combustível Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:12296

 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 - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): José Dimas Tortelli e Mauro Franscisco Tortelli

Localidade: Deciolândia/MT

Finalidade da Diligência:Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Nobres- MT nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado. BEM COMO, CASO ENTENDA NECESSÁRIO O ENVIO DE CP À 

COMARCA DE SINOP E CUIABÁ PARA TENTATIVA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DE ADELSON E GENIVALDO, QUE PROVIDENCIE O 

PREPARO DESSAS TAMBÉM..

 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129343 Nr: 2606-76.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido dos litigantes de fl. 92.

Via de consequência, CANCELO a audiência designada para o dia 17 de 

outubro de 2018.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3224-89.2016.811.0005

 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: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada., Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/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 - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Laércio Martins Cardoso

Localidade: Bairro Novo Diamantino - Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43596 Nr: 260-36.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o interveniente hipotecante Jose Donizete, na pessoa de seu 

procurador o requerido Enio Desbessel, para que tome ciência da 

avaliação de fls. 233/237 realizada noobjeto da matricula 31712 do CRI 

desta comarca.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129987 Nr: 2841-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Alves da Foncesca 

Corrêa - OAB:171372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, Thiago 

Gonzaga Correa - OAB:120551

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA, de modo que, ante a presença dos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal e ausência de motivos suficientes para 

alteração da medida, mantenho a segregação do acusado OLAIR TORRES 

DELGADO.Oficie-se ao Juízo da Comarca de Juara-MT, solicitando 

informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida à fl. 

107. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 2358-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Código: 128641

DECISÃO

Vistos, etc.

Em atenção ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido 

de revogação da prisão preventiva (fls. 133/134) apresentado à fl. 144, 

registro que não merece acolhimento.

 Isso porque a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se 

fundamentada em elementos concretos e objetivos, em decorrência de 

provas da existência do crime e de indícios de autoria, sendo certo que 

inexiste fato novo com força suficiente para alterar o quadro estabelecido.

De efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a 

prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal desde que haja prova da existência do 

crime e indícios da autoria.

Com isso, observo que há nos autos evidências em relação a 

materialidade do crime e indícios do envolvimento do acusado LUCIANO 

BISPO DOS SANTOS, no cometimento dos delitos em apreço.

 Por sua vez, constato que o acusado fora colocado em liberdade, porém 

logo voltou a procurar a ofendida, descumprindo as medidas protetivas 

fixadas em favor desta.

 Posto isso, diante da necessidade de garantia da ordem pública, 

aplicação da lei penal, além da incolumidade física e psíquica da vítima, 

indefiro o pedido formulado pelo acusado LUCIANO BISPO DOS SANTOS.

Acolho pedido ministerial de fl. 150, cumpra-se conforme requerido.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência designada à fls.133/134.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84732 Nr: 3977-22.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Serrano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 Intimo o Dr. Rafael Winck do Nascimento OAB/MT 19.119, na qualidade de 

patrono da parte denunciada, para que no prazo legal apresente as 

razões ao recurso de apelação interposto pelo denunciado às fls. 367.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 1519-61.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pereira Abrantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo o Dr. Mizael de Souza OAB/MT 16.842, na qualidade de patrono da 

parte denunciada, para que no prazo legal apresente os memoriais finais, 

nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 953-39.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Messias Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, Jose Carlos Pereira - OAB:11810-MT

 Intimo o patrono da parte denunciada, para que no prazo legal apresente 

as razões ao recurso de apelação interposto pelo denunciado às fls. 432.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte denunciada, para que no prazo legal apresente os 

memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95452 Nr: 2736-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT

 Intimo a Dra. Katia Cristina Rodrigues OAB/MT 13.451, na qualidade de 

patrona da parte denunciada, para que no prazo legal apresente os 

memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124334 Nr: 542-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Lisandra dos Santos, Luiz Henrique Lima 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:

 Código 124334

DESPACHO

Vistos, etc.
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Considerando a suspensão do expediente nesta Comarca de 

Diamantino/MT, na data da audiência anteriormente agendada, conforme 

portaria em anexo, por consequência, redesigno a audiência para o dia 07 

de novembro de 2018, às 13h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 3093-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Guimarães de Matos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 16 de outubro de 2018, às 14h30min.

Código n. 119584

Autos n. 3093-80.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Reeducando: Manoel Guimarães de Matos Junior

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz e o reeducando Manoel Guimarães de Matos 

Junior.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o recuperando 

encontra-se recluso. Assim sendo, faço os autos conclusos para análise. 

Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, ________ Karla Gabrielle de 

Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126405 Nr: 1395-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 56/59 no seu regular 

efeito.

Assim, com as contrarrazões devidamente apresentadas, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39954 Nr: 812-35.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Monteiro ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitoria do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS PASA - 

OAB:37919/PR

 Vistos, etc.

Primeiramente, certifique-se a Sra Gestora quanto o retorno das Cartas 

Precatórias expedidas nos autos.

Outrossim, considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se 

a parte exequente para que apresente bens passíveis de penhora ou 

requeira medida pertinente ao caso, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 128290 Nr: 2219-61.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Diamantino, Estado de Mato 

Grosso, Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na inicial contra o 

Estado de Mato Grosso e Município de Diamantino/MT, tornando definitiva a 

tutela de urgência deferida, com a finalidade de determinar aos requeridos 

o fornecimento do medicamento VASTAREL 35mg e TICAGRELOR 90mg 

em favor de VALDEMIR SALES, conforme prescrição médica, ou seja, 

enquanto o tratamento médico assim o recomendar.Com efeito, DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Após o transitado em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações devidas.P. R. I. Cumpra-se.Diamantino, 15 de 

outubro de 2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 109535 Nr: 2349-22.2016.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYXS, VHRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos, etc.

I – Redesigno a presente audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

15h45min.

II – Determino a intimação das testemunhas de defesa Jean Robson da 

Silva Junior, Jailton Gonçalo Almeida da Silva, Benedita Rodrigues de 

Souza e Aracélia dos Santos Rosa, devendo comparecer sob pena de 

desobediência.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 119/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da 

Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e 

aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos 

poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, 

sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais 

(art. 14 da CNGC do Foro Extrajudicial);

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei 8.935/94 o disposto na Lei Estadual 6.940/97, 
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bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público 

Civil do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 40/90 e do 

Código de Ética - Lei Complementar Estadual 112/2002, de acordo com o 

Provimento n.º 05/2008/CM, art. 54, § 1º.

Considerando o teor da decisão proferida às fls. 13/15 do procedimento ID 

215809, tendo sido consignado que "a prática do ato veiculado se deu em 

desacordo com o disposto no artigo 19 da Lei de Registros Públicos e 

artigo 1.252 da CNGCE, à medida que a requerida não observou os prazos 

legais para a expedição dos documentos solicitados, porquanto realizado 

o pedido em 22.03.2018 e somente em 29.06.2018 as certidões foram 

emitidas e encaminhadas";

Considerando que o pedido encontra-se instruído com relevante conjunto 

probatório;

Considerando que de acordo com o art. 31, incisos I e V da Lei 8.935/94 

são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de 

registro às penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das 

prescrições legais ou normativas [...] V - o descumprimento de quaisquer 

dos deveres descritos no art. 30;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei 8.935/94;

Considerando que as penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato, 

nos termos do art. 34 da Lei 8.935/94;

Considerando que a gravidade dos fatos narrados no presente 

procedimento comportam, em tese, a aplicação de penas, previstas no art. 

32 da Lei 8.935/94 e 313 da CNGCE;

Considerando que para apuração de faltas sujeitas à repreensão, multa e 

suspensão, cabe sindicância, em consonância com o art. 20, II da Lei 

Estadual 6.940/97 e artigo 310, II da CNGCE;

Considerando que o artigo 309 da CNGCE estabelece que "Art. 309. No 

processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O 

juiz natural para o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve 

determinar a instauração de portaria que conterá: I – a autoridade 

instauradora e o fundamento legal da instauração; II - a descrição dos 

fatos e a identificação do arguido; III – o prazo para a defesa; IV – a 

oportunidade para a produção de provas;".

RESOLVE:

INSTAURAR SINDICÂNCIA para apuração dos fatos acima mencionados, 

conforme decisão proferida às fls. 13/15 do procedimento ID 215809, 

notadamente a mora do Cartório do 1º Ofício "à medida que a requerida 

não observou os prazos legais para a expedição dos documentos 

solicitados, porquanto realizado o pedido em 22.03.2018 e somente em 

29.06.2018 as certidões foram emitidas e encaminhadas" e outros fatos 

por ventura apurados no decorrer deste procedimento, em face de ELZA 

FERNANDES BARBOSA, brasileira, titular do Cartório do 1º Ofício de 

Primavera do Leste, portadora do RG nº 0265533-0 SSP/MT, inscrita no 

CPF sob 109.276.701-00, com endereço à Av. Cuiabá, nº 550, Centro, 

Primavera do Leste-MT, pelo descumprimento, em tese, do art. 31, incisos I 

e V, da Lei 8.935/94, e outros que acaso venham a ser constatados 

durante a investigação;

DETERMINAR a citação pessoal da sindicada, acompanhado de cópia da 

presente Portaria, para apresentar defesa, arrolar suas testemunhas e 

requerer as provas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

NOMEAR o servidor Andrey Cordeiro M. Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, para secretariar os trabalhos, sob a presidência deste 

Magistrado;

FIXAR prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça (art. 309, § 1º, CNGCE).

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003693-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

L. D. F. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Intime-se a advogada da requerente da certidão negativa do oficial de 

justiça juntada sob o ID 15762960.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001301-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIPES PAULA SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito sob pena de extinção no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005644-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. P. (ADVOGADO(A))

A. R. S. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação/justificativa 

sob ID 14904732 no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 1543-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBX, MABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDTDMDPDL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 Código: 128641

Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fls. 127, formulado pela Defensoria 

Pública, vez que em contato telefônico, a requerente informou que sua 

filha completou os estudos, não precisando mais de transporte escolar, 

este ratificado pelo Ministério Público às fls. 128, posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 29 de Agosto de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 2314-10.2009.811.0037ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GILTON TONELLO

PARTE RÉQUERIDA: BANCO FINASA S/A

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Gilton Tonello, Cpf: 

65551117987, Rg: 40968806 SSP PR Filiação: Carlos João Tonello e 

Abrelina Tonello, data de nascimento: 18/03/1966, brasileiro(a), natural de 

Mondai-RS,

FINALIDADE: Manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo a 

omissão (fls.184), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.184), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6032-15.2009.811.0037

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BANCO FINASA S/A

PARTE RÉQUERIDA: GILTON TONELLO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Gilton Tonello, Cpf: 

65551117987, Rg: 40968806 SSP PR Filiação: Carlos João Tonello e 

Abrelina Tonello, data de nascimento: 18/03/1966, brasileiro(a), natural de 

Mondai-RS,

FINALIDADE: Intimação para comprovar o integral adimplemento das 

parcelas vencidas, em 15 (quinze) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, pessoalmente e por intermédio do respectivo 

causídico, para comprovar o integral adimplemento das parcelas vencidas, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 504-78.2001.811.0037 14894

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial-Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

PARTE RÉQUERIDA: JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES e ERASMO 

FERDINANDI e NADEMAR FERDINANDES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Nademar 

Ferdinandes, Cpf: 13547569915, Rg: 208831 SSP PR Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), do comércio, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: PROCEDER a intimação do Executado: Nademar Ferdinandes, 

Cpf: 13547569915, Rg: 208831 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

do comércio, da penhora online, fls. 255 anexo, para querendo também 

embargar a penhora no prazo legal.

DECISÃO-DESPACHO: Processo nº 504-78.2001.811.0037 (Código 14894)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Olvepar da Amazônia S/A Indústria e Comércio

Executado: José Paulo Porcel Ferdinandi e Outros

Vistos etc.Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária. 

Cumprida a diligência, conclusos para análise do requerimento de 

levantamento do numerário.Intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos 

Santos, digitei.Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018.Ésio 

Martins de Freitas-Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005654-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Intimo a parte requerida para manifestar acerca do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação feito pela parte 

autora. Prazo: 10 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 17 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004706-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (RÉU)

OI S/A (RÉU)

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004706-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARCIA APARECIDA ARAUJO 

RÉU: ENERGISA S/A, OI S/A, RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. A requerida justificou o não cumprimento da liminar em função 

do “padrão estar com o pontalete quebrado, impossibilitando assim a 

escalada do eletricista para lançamento do ramal de entrada. Como o 

padrão não atende as normas de segurança e técnicas da empresa OS 

teve de ser impedida. Cliente não foi orientado pois não havia ninguém no 

local” (Num. 15455326 - Pág. 1). Destarte disso, determino que a requerida 

promova em 48 (quarenta e oito horas) a aquisição do respectivo padrão e 

proceda a aquisição do material necessário adequado para promover o 

respectivo restabelecimento da energia na residência da parte autora, nos 

termos da liminar já concedida, sob pena do juiz determinar as 

providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático 

equivalente. A ré deverá informar ao Juízo a data e horário que será 

realizado o procedimento (dentro do prazo acima estabelecido), bem como 

promover contato, via telefone, com a autora e ou causídico constituído. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

08 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 1771-65.2013.811.0037
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 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRONII KILIN, VASILY KILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/SP 206.727, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 Processo nº 1771-65.2013.811.0037 (Código nº 119372)

Embargos à Arrematação

Embargantes: Sfroni Kilin e Vasily Kilin

Embargada: Bunge Fertilizantes S/A

Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor do leiloeiro oficial, conforme decisão superior.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134848 Nr: 6667-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Processo nº 6667-20.2014.811.0037 (Código nº 134848)

Ação Monitória

Requerente: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

Embargada: Transportadora MB Ltda.

Vistos em correição permanente.

Intime-se consoante postulado (fls.97/98), com subsequente expedição de 

ofício à Junta Comercial, acaso necessária.

Aportando os documentos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128094 Nr: 1030-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, 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: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167

 Processo nº 1030-88.2014.811.0037 (Código nº 128094)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Embargada: Iharabrás S/A Indústrias Químicas

Vistos em correição permanente.

Acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário.

Cite-se o litisconsorte para responder, no prazo legal, com as 

advertências normativas.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106200 Nr: 5241-75.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, 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:

 Processo nº 5241-75.2011.811.0037 (Código nº 106200)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Executado: José Antônio Bortolucci

Vistos em correição permanente.

Aguarde-se a intimação pessoal da fiel depositária Liciane Stachelski 

Saugo, conforme determinado nos autos apensos.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105044 Nr: 4034-41.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, LAILA 

MARINI LORINI - OAB:13.251/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 4034-41.2011.811.0037 (Código nº 105044)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Requerido: José Antônio Bortolucci

Vistos em correição permanente.

O requerido José Antônio Bortolucci, citado por edital (95), não contestou 

a ação, consoante certidão inclusa (fls.105).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Intime-se pessoalmente a fiel depositária Liciane Stachelski Saugo para 

informar sobre a venda do produto arrestado e o destino do numerário, 

devendo o senhor oficial de justiça consignar a resposta na certidão de 

cumprimento do mandado judicial correlato, intimando-a, outrossim, para 

apresentar cópia dos documentos comprobatórios da alienação, em 15 

(quinze) dias, ciente de que o descumprimento da ordem judicial será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a fiel 

depositária ao pagamento de multa em montante não superior a vinte por 

cento do valor da causa, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118058 Nr: 400-66.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DE CACIA LONGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Processo nº 400-66.2013.811.0037 (Código nº 118058)

Ação Cautelar de Sustação de Protesto

Requerente: Juliane de Cácia Longen

Requerido: Marlon Maschio

Vistos em correição permanente.

Aguarde-se para julgamento conjunto com a ação conexa, nos moldes do 

artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 1221-70.2013.811.0037

 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: JULIANE DE CACIA LONGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO

 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: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Processo nº 1221-70.2013.811.0037 (Código nº 118843)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais

Requerente: Juliane de Cácia Longen

Requerido: Marlon Maschio

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

Nesse passo, o procedimento comum desenvolve-se, como primeiro ato, 

com a designação da sessão de conciliação ou de mediação, conforme 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

A par da obrigatoriedade da realização da sessão de 

medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, 

dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais.

Destarte, havendo requerimento expresso da parte autora (fls.127), 

remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

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

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148774 Nr: 3755-16.2015.811.0037

 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: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, TODIMO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JÚNIOR - 

OAB:MT/11.180

 Processo nº 3755-16.2015.811.0037 (Código nº 148774)

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Dano Moral

Requerente: José Luiz da Silva

Requeridos: Itaú/Unibanco S/A e Todimo Materiais para Construção S/A

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de conciliação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155257 Nr: 6881-74.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JÚNIOR - OAB:MT/11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 6881-74.2015.811.0037 (Código nº 155257)

Impugnação ao Valor da Causa

Impugnante: Todimo Materiais para Construção S/A

Requerido: José Luiz da Silva

Vistos em correição permanente.

Trata-se de impugnação ao valor da causa oposta por Todimo Materiais 

para Construção S/A em face de José Luiz da Silva, qualificados nos 

autos principais.

A impugnação fundamenta-se, basicamente, na desconsideração do valor 

pleiteado a título de indenização por danos morais.

Instada a manifestar-se, a parte requerida sustentou que o valor relativo à 

indenização por danos morais é arbitrado pelo juiz, havendo apenas 

pedido que não fosse em valor inferior a cem salários mínimos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos moldes do artigo 292, V, do Código de Processo Civil, o valor da 

causa será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o 

valor pretendido.

Assim, embora a indenização fundada em dano moral esteja sujeita a 

arbitramento judicial, tal fato não exclui a obrigatoriedade do valor da 

causa ser o valor mínimo pretendido.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e corrijo o valor da 

causa para R$78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais).

Certifique-se nos autos principais e intime-se a parte autora para efetuar o 

recolhimento das custas processuais complementares, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290).

Efetuadas as intimações pertinentes, arquivem-se os autos com as baixas 
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e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100750 Nr: 308-59.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELIGHT CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP, 

RENATO PIRKEL, ROSANA APARECIDA FABRIN PIRKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 308-59.2011.811.0037 (Código nº 100750)

Embargos à Execução

Embargantes: Engelight Construções Elétricas Ltda – EPP e Outros

 Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Intime-se a parte embargada para apresentar os extratos evolutivos da 

dívida, desde a disponibilização do crédito fixo, com a descrição dos 

pagamentos efetuados mediante débitos na conta corrente ou utilização 

do fundo na amortização parcial, relativos ao contrato executado, em 15 

(quinze) dias, ciente de que o descumprimento da ordem judicial será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o embargado 

ao pagamento de multa em montante não superior a vinte por cento do 

valor da causa, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual 

ou material, nos moldes do artigo 77, §1º, do Código de Processo Civil.

Aportando os documentos, conclusos para análise da pertinência da 

realização da prova pericial.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137863 Nr: 8921-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para manifestar-se nos autos, eis 

que decorreu o prazo e o requerido não pagou nem ofereceu embargos 

monitórios, devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 1381-61.2014.811.0037

 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: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI 

CABRAL, LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR/ 

14352, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Processo nº 1381-61.2014.811.0037 (Código 128472)

Ação ordinária de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c 

Exibição de Documentos c/c pedido de tutela antecipada de exclusão de 

nome da SPC/SERASA c/c Perdas e Danos Materiais e Morais

Requerente: Rogério do Carmo Cabral

 Requerente: Simone Galbieri Cabral

 Requerente: Luiz Carlos Soavinki

 Requerido: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

Vistos etc.

Nos termos do artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado.

Ao examinar os autos nº 274-16.2012.811.0037 – Código 111649 

verifica-se que a ação foi sentenciada em 07/08/2012, quatro anos antes 

da declinação de competência.

Destarte, inexistindo causa de modificação de competência, determino a 

devolução dos autos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do 

Leste (MT), mediante redistribuição.

Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107799 Nr: 6933-12.2011.811.0037

 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: VALDIR BLASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, Carla Denes Ceconello 

Leite - OAB:MT 8.840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7413, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, LUCINEIDE 

MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:OAB/SP 72.973

 Processo nº 6933-12.2011.811.0037 (Código 107799)

Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais

Requerente: Valdir Blass

Requerida: Expresso Rubi Ltda

 Denunciada: Nobre Seguradora do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Solicite-se ao Juízo Deprecado a devolução da carta precatória (fls.228) 

devidamente cumprida.

Aportando a missiva cumprida, intimem-se as partes para apresentarem 

as razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, 

em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante vista dos autos, nos 

moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 3958-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ZANOTTO, GILDA CARDOSO 

ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3958-51.2010.811.0037 (Código nº 71643)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Vilmar Zanotto e Outra

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

do Brasil S/A em face de Vilmar Zanotto e Gilda Cardoso Zanotto, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 
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extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.79/80).

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.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154347 Nr: 6413-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, VALMOR LUIZ BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6413-13.2015.811.0037 (Código 154347)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – 

Primacredi

 Executado: Alceu Roggia

Executado: Valmor Luiz Bressan

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacredi em face 

de Alceu Roggia e Valmor Luiz Bressan, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.80/82), nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Descumprido o acordo, foi iniciado o procedimento de cumprimento de 

sentença (fls.91). Ulteriormente, a parte exequente postulou pela extinção 

processual em face da composição (fls.92).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, c/c artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002727-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (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 : 

1002727-88.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, CREUZA 

APARECIDA DA CUNHA, DEBORA CRISTINA DA CUNHA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de 

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-EPP, CREUZA 

APARECIDA DA CUNHA e DEBORA CRISTINA DA CUNHA, todos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderão os requeridos, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Ficam os 

requeridos alertados de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Citem-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de dezembro de 2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004929-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DILSON THOMAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI DE CASTRO (RÉU)

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004929-38.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DILSON THOMAZ RÉU: JURACI DE CASTRO, MARIA JOSE DA 

SILVA FEBBO Vistos. Compulsando os autos, tendo em vista a ausência 

de prévia prestação de caução nos autos, REVOGO a liminar de ID nº 

14558896. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 
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06/12/2018 às 15h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu 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. Não havendo acordo, intime-se 

o requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006575-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

BIANCA TAVARES LOPES (AUTOR(A))

NAIARA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006575-83.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BIANCA TAVARES LOPES RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR proposta 

por BIANCA TAVARES LOPES em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

ambos qualificados. Alega, em síntese, que, no segundo semestre do ano 

de 2015, a requerente tomou conhecimento de que a requerida estaria 

oferecendo bolsas de estudo de 40% (quarenta por cento) durante todo o 

curso, bem como estaria possibilitando formas de parcelamento especiais. 

Aduz que a autora foi até a instituição ré e efetuou sua pré-matrícula no 

curso de Direito, assinando todos os documentos que lhe foram exigidos, 

restando apenas o pagamento da primeira mensalidade, bem como a 

entrega de alguns documentos obrigatórios (certificado de conclusão de 

2º grau e histórico escolar completo de 2º grau), como condições para 

efetivar, de forma definitiva, sua matrícula. Assevera que a demandada 

não disponibilizou à promovente nenhum desconto ou parcelamento 

especial, razão pela qual a autora optou por não concretizar sua matrícula, 

informando ao setor do SAA da ré que não possuía mais interesse em 

estudar na instituição, por não deter condições financeiras suficientes 

para arcar com o valor integral das mensalidades. Informa que, após a 

requerente tentar efetuar uma compra a prazo, foi informada da existência 

de negativação junto ao SPC/SERASA, por uma dívida no valor de R$ 

6.460,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais e dois centavos) junto a 

requerida, fato que impossibilitou a realização da compra. Requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão do registro 

do nome da autora do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e SCPC), até o deslinde final desta ação, sob pena de 

multa diária. É a síntese do 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 Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que a 

autora junta cópia do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Id. 

15491138), o qual prevê, em sua cláusula 4.1, que a matrícula do 

contratante só seria concretizada após o pagamento da primeira 

mensalidade, in verbis: “4.1. A matrícula do CONTRATANTE será 

concretizada após o pagamento da 1ª primeira mensalidade, 

observando-se a compensação do cheque caso este seja a forma de 

pagamento.” Tal documento coaduna com as alegações da requerente de 

que esta teria desistido de cursar a graduação ante o preço das 

mensalidades e a ausência da concessão dos descontos prometidos, não 

tendo efetuado o pagamento da primeira mensalidade e a entrega dos 

documentos que faltavam para a efetivação da matrícula. Assim, 

analisando a documentação acostada, tem-se, à via estreita de cognição 

sumária própria das tutelas de urgência, que tal documentação mostra a 

verossimilhança das alegações lançadas na exordial. Ademais, o perigo 

de dano resta comprovado pelo documento de Id. 15491241, que 

demonstra a inclusão no nome da autora nos órgão de proteção ao crédito 

pela requerida, referente a inadimplência de mensalidades de um curso de 

graduação ao qual a requerente alega não ter cursado se quer um dia. 

Deste modo, não obstante as limitações probatórias desse limiar de 

processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Outrossim, no que tange à irreversibilidade da medida, nada 

impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (artigo 

300, §3º, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA para determinar a suspensão do registro do 

nome da requerente dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e SCPC), referente ao débito discutido neste feito, até 

ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 

(cem reais). Cite-se a requerida para contestar a ação no prazo legal. 

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 06/12/2018, às 14h40min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que a empresa 

requerida deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. A presente decisão 

vale como mandado, ficando autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e 

caso não for possível por qualquer eventualidade, para qualquer outro que 

possa atender imediatamente. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149001 Nr: 3844-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Aguinaldo Vieira da Cruz, Cpf: 

96672480625 Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Rafael Borguette, Nº 355, Bairro: Castelândia, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:O exequente é credor do executado da importância de 

R$ 15.000,00 (quinze mil
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reais), pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal e 

Instrumento

Particular de Aditamento à Cédula Bancário Empréstimo pessoal para

Constituição de Alienação Fiduciária, celebrado dia 13.06.2013. Onde foi

celebrado a serem restituídos em 36 parcelas de R$ 617,97 (seiscentos e

dezessete reais e noventa e sete centavos). Contudo o executado ficou 

em debito

com o banco exequente a partir da parcela vencida em 13.08.2014. O 

exequente

usou todos os meio suasórios para o recebimento de seus credito, porem

tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, 

senão o

ajuizamento da presente execução

Decisão/Despacho:Vistos.Ante a petição de fl. 60, cite-se o requerido, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia do requerido no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautels de estilo.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM AGROINDUSTRIAL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Agm Agroindustrial Ltda -Epp, 

CNPJ: 10974407000173, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Avenida Sao Joao, Nº 1306 Sala A, Bairro: Jardim Riva, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor dos executados da importância de 

R$ 120.308,69 (cento e

vinte mil, trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos), mediante 

contrato

de Financiamento para Aquisição de Bens nº 621/3504942, garantido por

alienação fiduciária celebrado dia 27.11.2013. Onde concedeu um 

financiamento

a serem restituídos em 48 parcelas mensais de R$ 3.580,18 (três mil, 

quinhentos

e oitenta reais e dezoito centavos), com vencimento final em 27.11.2017.

Contudo o executado ficou em debito com o banco exequente a partir da 

parcela

vencida em 27.06.2014. O exequente usou todos os meio suasórios para 

o

recebimento de seus credito, porem tornaram-se infrutíferas todas as 

tentativas,

não restando alternativa, senão o ajuizamento da presente ação.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Embargado(a): Georgea Oliveira Furtado, Cpf: 

02259569773, Rg: 1078671 SSP ES Filiação: Jose Jorge Furtado e Helia 

Assis Oliveira Furtado, data de nascimento: 29/06/1973, brasileiro(a), 

natural de Alegre-ES, casado(a), agronoma, Endereço: R. Paranatinga, 

1201, Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu 

advogado que a esta subscreve, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Excelência, apresentar o resumo da exordial para fins de Citação 

por Edital:

Trata-se de Embargos de Devedor - Execução n. 293/2009 movida pela 

Embargada, na qual supostamente a Embargante teria deixado de adimplir 

parcelas pactuadas, no contrato de compra e venda de um 

estabelecimento comercial, localizado na Av. Cuiabá, n. 1220, Sala B, 

Centro, Primavera do Leste-MT.Ocorre que, a realidade dos fatos difere da 

suposição retratada na Inicial de Execução, sendo que, a Embargante fora 

procurada pela Embargada com o intuito de convence-la a adquirir o ponto 

comercial com as mercadorias, móveis e utensílios guarnecidos inclusos. 

Por acreditar ser um bom negócio, ante a ilusória carteira de clientes, e a 

propaganda de que os móveis seriam novos, a Embargante negociou o 

ponto comercial, tendo sido submetida a diversos aborrecimentos 

posteriores.A Embargante cumpriu com o combinado, tendo entregue o 

automóvel, Cosa Sedan, Classic devidamente quitado, como entrada do 

pagamento pelo ponto comercial, restando assim, 12x de R$ 833,33 (…), 

totalizando R$ 30.000,00 (…) Diversos equipamentos que foram 

comercializados juntamente com o ponto passaram a apresentar defeitos, 

oportunidade em que a Embargada se absteve de sua responsabilidade 

quanto aos mesmos. A pretensão da Embargada se evidencia claramente 

pelo EXCESSO DE EXECUÇÃO, devendo Vossa Excelência impedir que a 

execução se faça, sob pena, de representar ao enriquecimento ilícito e a 

prejuízos, irreparáveis ao patrimônio da Embargante.A teor de todos os 

argumentos e fatos esposados alhures, é a presente, inclusive, para 

impugnar o valor da causa arbitrado na Execução proposta pela ora 

Embargada, processo originário, autos n° 293/2009, código n° 63842, 

arbitrando-se o valor correto de R$ 3.058,65 (três mil e cinqüenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde às três parcelas 

vencidas (R$2.548,89) acrescida da multa contratual (R$509,76).

Face ao exposto, espera a Embargante, sejam os presentes embargos 

recebidos e afinal julgados procedentes, para o fim de ser declarada a 

quitação integral do contrato, com a condenação da Embargada nas 

custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por 

cento) do valor em discussão.

Reconhecer a procedência do pedido para o fim de, declarar nula a Ação 

Executiva apensa, n° 293 \ 2009, tendo em vista que houve a quitação 

integral do contrato, ou, no mínimo, flagrante excesso de execução, 

limitando-se então ao valor da causa a R$3.058,65 (três mil e cinqüenta e 

oito reais e sessenta e cinco centavos).

Dá-se à causa o valor de R$3.058,65 (três mil e cinquenta e oito três reais 

e sessenta e cinco centavos).

Dec isão /Despacho:Processo:  2796-21 .2010.8 .11 .0037 (Cód igo 

70487)Vistos.Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 107, expedindo o 

necessário.

Às providências.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71898 Nr: 4213-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (CASA DE 

CARNE AMORIN), CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES 

DE OLIVEIRA, SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Suely dos Santos Oliveira, Cpf: 

01644954109, Rg: 748574 SSP MT Filiação: Paulo dos Santos e Maria 

Ribeiro de Moraes, data de nascimento: 03/07/1956, brasileiro(a), natural 

de Biongo-tesouro-MT, , Endereço: Rua 12, S/n, Bairro: Primavera iii

Resumo da Inicial:

RESUMO DA INICIAL: O Exequente, através do Contrato de Abertura de 

Credito Fixo nº 40/01767-2, concedeu um empréstimo em favor dos 

Executados no valor de R$14.940,00 (quatorze mil, novecentos e quarenta 

reais), com vencimento final para pagamento em 01/12/2012. Entretanto, 

os Executados não honraram com o pagamento pactuado. Houve tentativa 

de recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única 

alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em face dos 

Executados.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6338-76.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:RJ- 89.369, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20

Nome do intimando:Embargante: Clodoaldo Vivaldini da Silva, Cpf: 

07043920892, Rg: 20.276.010 SSP SP Filiação: Luiz Evangelista da Silva e 

Aparecida de Lourdes V.da Silva, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

empresário, Endereço: Rua Blumenau N. 1451, Bairro: Jardim Riva, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12786 Nr: 1388-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 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.: 144217 Nr: 1712-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:MT/ 12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/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.: 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

manuntenção de posse , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207551 Nr: 3007-76.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BERNADO DA 

COSTA - OAB:GO 37.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:GO 26.951

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 7823-77.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MONTAGNI, FERNANDO ROMAGNOLI 

ROSSETO, IVANIO LUIZ SARTORETO, COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, DIEGO 

KENJI MUROFUSE, PAULO MASSANORE BANDO, ADELINO GUADAGNIN, 

MIGUEL APARECIDO DO LAGO, MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração de fls. 329/335, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 4727-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICSON REGER GOMES BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 104 de 541



apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145905 Nr: 2492-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145750 Nr: 2428-36.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA INES SLAPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCELO PILOTO MACIEL , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43980 Nr: 6468-76.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

MARCINO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 736-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP147.522, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 132157 Nr: 4519-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 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.: 147629 Nr: 3319-57.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 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 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.: 176830 Nr: 8960-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 65896 Nr: 5695-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, MÁRCIO ALIOMAR ALVES, 

MARISTELA DE LUCA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a complementação do depósito da diligência, para expedição 

de mandado de citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127650 Nr: 610-83.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS 

COSTA SALVADORI, M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 8226-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI, DIVADIR DE PIERI, SIRO CASALI, BENEDITA APARECIDA DE 

PIERI, CLEICI CEZAR CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232 - 

MG

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31202 Nr: 3400-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANE KETZER MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Marcia Adriane Ketzer Milanesi, 

Cpf: 91246679000, Rg: 4047853413 PC RS Filiação: Leonardo Ketzer e 

Elenir Ketzer, data de nascimento: 15/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Santo angelo-RS, casado(a), agricultora., Endereço: Av. São João 1101, 

Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:Trata - se de Ação Monitória , convertida em Ação de 

Cumprimento de sentença, movida por Guimarães Agricolas Ltda , em face 

de Marcia Adriane KETZER Milanesi, CPF de nº 912.466.790-00, onde 

requer o recebimento do valor de R$ 1.368, 60 ( hum mil trezentos e 

sessenta e oito reais e sessenta centavos) pela venda de mercadorias 

efetuadas à requerida, sendo que referido valor deverá ser acreciso de 

correção juros e multas, até o dia do pagamento do débito, bem como o 

pagemtno de honorários e custas processuais

Decisão/Despacho:Vistos.Ante a petição de fl. 153, cite-se a executada, 

via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para 

se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168126 Nr: 4295-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, ANDRÉ LUIZ 

BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB: MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para, no prazo de 05(cinco) dias, comparecer nesta secretaria para 

assinar termo de caução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 6997-46.2016.811.0037

 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: LUCIELY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165426 Nr: 2854-14.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67816 Nr: 193-72.2010.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JANDIRA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 5451-05.2006.811.0037

 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: LUIZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003863-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLNEI ANTONIO MENEGON (AUTOR(A))

G. A. M. (AUTOR(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003863-23.2018.8.11.0037. AUTOR(A): OLNEI ANTONIO MENEGON, 

GABRIEL ALEXANDRO MENEGON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

GABRIEL ALEXANDRO MENEGON e ORLEI ANTÔNIO MENEGON, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, o primeiro que era filho e o 

segundo que vivia em união estável, respectivamente, com Mirta 

Saboscinski, falecida em 26/06/2017, a qual era segurada da previdência 

social. Assim, requerem o benefício de pensão por morte para receberem 

o valor relativo a um salário mínimo a que teriam direito, com fundamento 

nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Devidamente 

citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 13950379, requerendo 

o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 

14726607. Em audiência de instrução, foram ouvidas 3 (três) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a referida audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 8.213/91. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De início, no 

que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o artigo 74 da 

Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não”. 

Outrossim, vale mencionar que para a concessão do benefício pleiteado 

depende do preenchimento dos seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do “de cujus” e condição 

de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. 

COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a 

parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. Segundo orientação recente do 

STJ, o registro da situação de desemprego no Ministério do Trabalho e 

Previdência Social não deve ser tido como o único meio de prova da 

condição de desempregado do segurado, especialmente considerando 

que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e 

não o sistema de tarifação legal de provas. Portanto, o registro perante o 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando 

for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, 

inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na 

CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores. 

3. Na hipótese dos autos, tendo restado comprovado que o de cujus 

estava desempregado, faria jus à prorrogação do período de graça nos 

termos do art. 15, inciso II combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que 

garante aos seus dependentes o direito à pensão por morte. 4. 

Comprovada a união estável, presume-se a dependência econômica 

(artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), impondo-se à Previdência Social 

demonstrar que esta não existia. In casu, a autora Eliane comprovou a 

existência de união estável com o de cujus, fazendo jus, portanto, à 

pensão por morte do companheiro. 5. In casu, deve ser mantido o termo 

inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento 

administrativo para todos os autores, observadas as cotas-partes de ¾ 

da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, ¼ para o filho 

Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o autor Vellington). 

(APELREEX 73943620104049999 RS 0007394-36.2010.404.9999, Rel. 

CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 26/03/2014)” Grifei e negritei No caso 

sub judice, a qualidade de segurada da falecida e de dependentes dos 

autores foi comprovada por prova documental, corroborada por prova 

oral, bem como o evento morte foi comprovado através da certidão de 

óbito (ID nº 13604754). Não obstante, restou comprovado na instrução do 

feito a qualidade de segurada da “de cujus”, por meio do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID nº 13950379 - Págs. 34/40). 

Por fim, também encontra-se presente a comprovação de dependência 

econômica dos requerentes em relação a falecida em razão da presunção 

dessa qualidade, conforme previsão legal. Ainda, o requerente Olnei 

logrou êxito em provar a união estável entre ele e a “de cujus”, visto que 

os documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em juízo 

atestam, de forma contundente, que o autor e a falecida conviviam juntos, 

pelo menos desde 2001. O artigo 16 da Lei nº 8.123/91 prevê três classes 

de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa. “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” Os 

dependentes do segurado falecido são os sujeitos ativos da relação 

jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por morte. Há 

hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência de 

dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Os dependentes da 

primeira classe possuem em seu favor presunção absoluta de 

dependência econômica em relação ao segurado. Já os segurados da 

segunda ou da terceira classe devem comprovar tal dependência (artigo 

16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 
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verifico que assiste razão o pedido das partes requerentes para a 

concessão do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial 

será no valor de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 

8.213/91), com início na data do requerimento administrativo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder as 

partes requerentes o benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um 

salário mínimo mensal, dividido entre ambos, devido a partir do 

requerimento administrativo feito em 06/07/2017 (ID nº 13604777), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidente 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003863-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLNEI ANTONIO MENEGON (AUTOR(A))

G. A. M. (AUTOR(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003863-23.2018.8.11.0037. AUTOR(A): OLNEI ANTONIO MENEGON, 

GABRIEL ALEXANDRO MENEGON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

GABRIEL ALEXANDRO MENEGON e ORLEI ANTÔNIO MENEGON, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, o primeiro que era filho e o 

segundo que vivia em união estável, respectivamente, com Mirta 

Saboscinski, falecida em 26/06/2017, a qual era segurada da previdência 

social. Assim, requerem o benefício de pensão por morte para receberem 

o valor relativo a um salário mínimo a que teriam direito, com fundamento 

nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Devidamente 

citado, o requerido ofereceu contestação no ID nº 13950379, requerendo 

o julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID nº 

14726607. Em audiência de instrução, foram ouvidas 3 (três) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a referida audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, nos termos da Lei nº 8.213/91. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. De início, no 

que tange à concessão de benefício de pensão por morte, o artigo 74 da 

Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não”. 

Outrossim, vale mencionar que para a concessão do benefício pleiteado 

depende do preenchimento dos seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do “de cujus” e condição 

de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. 

COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a 

parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2. Segundo orientação recente do 

STJ, o registro da situação de desemprego no Ministério do Trabalho e 

Previdência Social não deve ser tido como o único meio de prova da 

condição de desempregado do segurado, especialmente considerando 

que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e 

não o sistema de tarifação legal de provas. Portanto, o registro perante o 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando 

for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, 

inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na 

CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores. 

3. Na hipótese dos autos, tendo restado comprovado que o de cujus 

estava desempregado, faria jus à prorrogação do período de graça nos 

termos do art. 15, inciso II combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que 

garante aos seus dependentes o direito à pensão por morte. 4. 

Comprovada a união estável, presume-se a dependência econômica 

(artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), impondo-se à Previdência Social 

demonstrar que esta não existia. In casu, a autora Eliane comprovou a 

existência de união estável com o de cujus, fazendo jus, portanto, à 

pensão por morte do companheiro. 5. In casu, deve ser mantido o termo 

inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento 

administrativo para todos os autores, observadas as cotas-partes de ¾ 

da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, ¼ para o filho 

Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o autor Vellington). 

(APELREEX 73943620104049999 RS 0007394-36.2010.404.9999, Rel. 

CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 26/03/2014)” Grifei e negritei No caso 

sub judice, a qualidade de segurada da falecida e de dependentes dos 

autores foi comprovada por prova documental, corroborada por prova 

oral, bem como o evento morte foi comprovado através da certidão de 

óbito (ID nº 13604754). Não obstante, restou comprovado na instrução do 

feito a qualidade de segurada da “de cujus”, por meio do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID nº 13950379 - Págs. 34/40). 

Por fim, também encontra-se presente a comprovação de dependência 

econômica dos requerentes em relação a falecida em razão da presunção 

dessa qualidade, conforme previsão legal. Ainda, o requerente Olnei 

logrou êxito em provar a união estável entre ele e a “de cujus”, visto que 

os documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em juízo 

atestam, de forma contundente, que o autor e a falecida conviviam juntos, 

pelo menos desde 2001. O artigo 16 da Lei nº 8.123/91 prevê três classes 

de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa. “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” Os 

dependentes do segurado falecido são os sujeitos ativos da relação 

jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por morte. Há 

hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência de 

dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Os dependentes da 

primeira classe possuem em seu favor presunção absoluta de 

dependência econômica em relação ao segurado. Já os segurados da 

segunda ou da terceira classe devem comprovar tal dependência (artigo 

16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 

verifico que assiste razão o pedido das partes requerentes para a 

concessão do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial 

será no valor de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 

8.213/91), com início na data do requerimento administrativo. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder as 

partes requerentes o benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um 

salário mínimo mensal, dividido entre ambos, devido a partir do 

requerimento administrativo feito em 06/07/2017 (ID nº 13604777), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidente 
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sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005135-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSIELE FERREIRA WILLEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1005135-86.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSIELE FERREIRA 

WILLEMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Defiro a juntada dos documentos no prazo de 5 (cincos) dias. Após a 

juntada, vista dos autos às partes para apresentação de memoriais no 

prazo legal, na forma sucessiva. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005229-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA PARREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005229-97.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDINA PARREIRA DE 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a informação de que as testemunhas da parte autora 

residem em outra comarca, cancelo a audiência designada. Assim, 

expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas indicadas no ID nº 

14850990. Com a vinda do ato deprecado, dê-se vista às partes para 

manifestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151616 Nr: 5083-78.2015.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: EDINEIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5083-78.2015.811.0037 (Código 151616)

Vistos.

À fl. 104, a parte exequente pugnou pela realização de bloqueio de ativos 

financeiros para o custeio de seu tratamento, visto que ainda necessita 

tomar a medicação, juntando atestado médico atualizado (fl. 105).

Ainda, alega que o Município não está disponibilizando o medicamento de 

forma contínua.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da sentença proferida em favor da exequente, que 

determinou aos executados que fornecessem o tratamento necessário a 

sua patologia, pelo tempo que for preciso, bem como tendo em vista que a 

exequente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos orçamentos, tendo como menor valor o 

juntado à fl. 107, DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 976,86 

(novecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) em conta 

bancária do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema BACEN-JUD, 

suficientes para a aquisição do medicamento para 03 (três) meses de 

tratamento.

Após, transfira-se o valor à DROGARIA ULTRA POPULAR (fl. 107), cujos 

dados já constam dos autos, devendo a parte autora ser intimada para 

retirar o medicamento junto ao estabelecimento.

Excepcionalmente, DEFIRO a juntada de nota fiscal posterior ao repasse, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se o MUNICÍPIO para promover a entrega do 

medicamento à parte exequente de forma contínua, conforme prescrição 

médica, sob pena de bloqueio nas contas públicas municipais.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 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.: 149770 Nr: 4268-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICIO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4268-81.2015.811.0037 (Código 149770)

Vistos.

Excepcionalmente, DEFIRO a juntada de nota fiscal posterior ao repasse, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, proceda-se a transferência do valor à Clínica Yamada 

(fl.105), cujos dados já constam dos autos, devendo a parte autora ser 

intimada para agendar a consulta.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 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.: 138678 Nr: 9467-21.2014.811.0037

 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: ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163658 Nr: 2058-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA HERKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176954 Nr: 9003-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES MENEGHETTI PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9003-26.2016.811.0037 (Código 176954)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora trouxe aos autos 

orçamentos comparativos, sendo que o orçamento juntado à fl. 259 é o de 

menor valor.

Não obstante, verifico que no referido orçamento está inclusa a “remoção 

da paciente”. Todavia, importante consignar que, uma vez ajuizada a 

demanda, a prestação de serviços se limita ao que foi deferido pelo Juízo, 

ou seja, no caso dos autos, apenas e tão somente o serviço de home 

care, de modo que não cabe à empresa prestadora do serviço realizar 

transporte da paciente, deslocando-a para onde quer ou tenha que ir, as 

custas do Poder Público, sem a autorização de pagamento de referidas 

despesas, exceto nos casos de extrema urgência, o que deverá ser 

comprovado nos autos.

Assim, previamente ao início dos serviços descritos no orçamento de fl. 

259, intime-se a empresa CUIDAR HOME CARE para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, retirar a cobrança referente à remoção da 

paciente, pelos fundamentos acima expostos, bem como trazer aos autos 

o orçamento atualizado.

Em seguida, imediatamente conclusos.

Sem prejuízo, requisite-se à Central de Regulação, Controle e Avaliação do 

Município de Primavera do Leste/MT a avaliação quanto ao grau de 

complexidade assistencial, com declinação específica da elegibilidade ou 

não da paciente em permanecer com a internação domiciliar em regime de 

home care.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas 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.: 74552 Nr: 6871-06.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTIEEDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11001-A, VETTORATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:607

 Processo nº 6871-06.2010.811.0037 (Código 74552)

Vistos.

Primeiramente, tendo em vista o substabelecimento de fl. 129, 

procedam-se as retificações pertinentes.

 No mais, sobre a petição de fls. 130/140, diga a parte executada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122829 Nr: 5369-27.2013.811.0037

 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: IRBF, DBF, VANDERLEIA GONÇALVES BATISTA, LGB, 

PHGB, JRBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5369-27.2013.811.0037 (Código 122829)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VANDERLEIA 

GONÇALVES BATISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 202/203, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 202/203.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 147639 Nr: 3323-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA DE LANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3323-94.2015.811.0037 (Código 147639)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JACIRA DE LANA 

MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 142/143, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 142/143.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 
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autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 138235 Nr: 9153-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9153-75.2014.811.0037 (Código 138235)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARCIA 

APARECIDA FERRI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 142, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 142.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 139556 Nr: 10001-62.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10001-62.2014.811.0037 (Código 139556)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANTONIO DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 78/79, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 78/79.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 128741 Nr: 1630-12.2014.811.0037

 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: UILQUISON PEREIRA DA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1630-12.2014.811.0037 (Código 128741)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por UILQUISON 

PEREIRA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 141/142, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 141/142.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 160671 Nr: 710-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 710-67.2016.811.0037 (Código 160671)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 111 de 541



SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por THEREZINHA DA 

SILVA AMARAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 92/93, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 92/93.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 124597 Nr: 7170-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSB, MARIUZA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7170-75.2013.811.0037 (Código 124597)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIUZA DE 

SOUZA BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 168/169, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 168/169.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 139737 Nr: 10107-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 10107-24.2014.811.0037 (Código 139737)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ADONIAS VIDAL 

DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 30/33, foi determinado o bloqueio das contas públicas dos 

executados para aquisição do medicamento TEICOPLAMICINA 400mg ou 

ZIPLAX-LINEZO 600mg.

À fl. 99, a parte exequente informou que a referida medicação foi 

suspensa pelo médico.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, de modo que o feito deve ser extinto.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, ante a informação de que os valores bloqueados à fl. 35 

continuam retidos, DEFIRO o petitório de fl. 95, devendo a secretaria oficiar 

as agências bancárias na forma solicitada.

 Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 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.: 158852 Nr: 8513-38.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN VASCONCELOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8513-38.2015.811.0037 (Código 158852)

Vistos.

Considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 
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Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137841 Nr: 8908-64.2014.811.0037

 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: EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOELIO ROSA DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 8908-64.2014.811.0037, Protocolo 

137841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4137 Nr: 1693-62.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA VERDES CAMPOS LTDA, DALCIR 

AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO DA SILVA - 

OAB:MT 5.907-B, ROBERTO CARLOS LORENSINI - OAB:6250/MT, 

SOLANGE DE HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RODRIGUES - 

OAB:18278/O, MARAISA FONSECA ZANCHETA - OAB:17310

 Processo nº: 1693-62.1999.811.0037 (Código 4137)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CEREALISTA 

VERDES CAMPOS LTDA ME aduzindo, em síntese, a existência de 

contradição na sentença de fl. 176, visto que condenou o executado em 

honorários advocatícios. No entanto, alega que aderiu ao Parcelamento e 

que se encontra desobrigado de honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a UNIÃO alegou que, de fato, a parcela da dívida 

relativa ao encargo legal de honorários foi liquidada juntamente com os 

descontos previstos no parcelamento.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que o Programa supramencionado (PERT) isenta/reduz os encargos 

referentes aos honorários advocatícios, conforme disposto na Lei nº 

13.496/2017.

Não obstante, o próprio exequente alega que os honorários foram 

liquidados com os descontos previstos no parcelamento, de modo que os 

Embargos devem ser acolhidos.

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 fl. 

176, fazendo constar:

“(...)

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios em 

virtude da sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária 

(PERT), nos termos da Lei nº 13.496/2017 (...).”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4184 Nr: 367-04.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Processo nº 367-04.1998.811.0037 (Código 4184)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 46 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15038 Nr: 600-93.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovalino Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1822A

 Processo nº 600-93.2001.811.0037 (Código 15038)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

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

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 213-05.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, DUILIO 

PISANESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA - 

OAB:11.292/MT, Marcio Gil - OAB:AOB/SP -229.128, Noel Gonçalves 

Cerqueira - OAB:149.006, Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395/MT

 Processo nº 213-05.2006.811.0037 (Código 37661)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

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

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56125 Nr: 3673-29.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BABAÇU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

3673-29.2008.811.0037, Protocolo 56125, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4137 Nr: 1693-62.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA VERDES CAMPOS LTDA, DALCIR 

AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO DA SILVA - 

OAB:MT 5.907-B, ROBERTO CARLOS LORENSINI - OAB:6250/MT, 

SOLANGE DE HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RODRIGUES - 

OAB:18278/O, MARAISA FONSECA ZANCHETA - OAB:17310

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELLEN DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MY GIRLS INDUSTRIA COMERCIO DE ROUPAS FEMININA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011667-25.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: ELLEN DE LIMA 

REQUERIDO: MY GIRLS INDUSTRIA COMERCIO DE ROUPAS FEMININA 

LTDA - ME Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do 

Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A intimação do autor para 

a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Com efeito, a 

intimação da parte autora efetivou-se por intermédio do seu advogado, 

que foi devidamente intimado diretamente no processo eletrônico em 30 de 

janeiro de 2017, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se 

verifica da aba “Expedientes” do processo. A Súmula 19 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, relativa 

à matéria cível, prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo mínimo entre 

a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).” 

(DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, a parte autora 

foi intimada da audiência de conciliação com antecedência de mais de 48 

(quarenta e oito) horas (uma vez que a sessão foi designada para 15 de 

fevereiro de 2017), todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa válida nos autos, apesar de o então procurador da autora (que 

está cadastrado no processo eletrônico) se manifestar posteriormente 

nos autos. Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de 

custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 

55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Atualize-se o advogado do polo passivo, conforme 

requerido no Id 5524525. Após, intimem-se todos da presente sentença. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011539-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN AVELINO DELMONDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para requerer o 

cumprimento da sentença, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 

17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004484-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VALUZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011925-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BRUNO CAMARGO (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(s) parte(s) devedora(s), 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: 15250791). Observações: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006435-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

BRUNO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que a sentença proferida nos autos 

digitais transitou em julgado. Destarte, impulsiono o feito para intimar a(s) 

parte(s) devedora(s), 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: 14672700 e 14672706). 

Observações: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

P J e  -  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o ,  n o  e n d e r e ç o : 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012560-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011055-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO DE AMORIM (EXEQUENTE)

ADRIANA AIRES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 

17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 17 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011090-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADAO LUIZ PATROCINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar 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, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006463-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA ANDRADE LELES (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que a sentença proferida nos autos 

digitais transitou em julgado, sem interposição de recurso, não obstante a 

desnecessidade de intimação das partes e dos patronos, nos termos do 

Enunciado Cível nº 121. Destarte, impulsiono o feito para intimar a(s) 

parte(s) devedora(s), 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: 13983766 e 13983758). 

Observações: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

P J e  -  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o ,  n o  e n d e r e ç o : 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 1 Enunciado 12 – A sentença 
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homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito. (Enunciados Cíveis de Mato Grosso. Aprovado no XII Encontro – 

Cuiabá).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012437-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MORAES CAETANO (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA, CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, para manifestar acerca do pagamento da condenação, 

conforme Id 14607712. Primavera do Leste, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012031-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

VALDECI LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012031-60.2016.8.11.0037 

Promovente: SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS Promovido: VALDECI LUIZ 

FERREIRA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à Execução opostos pela 

parte ré, sob alegação de inexigibilidade do contrato. Passo à análise do 

mérito. O primeiro requisito da execução não é um título líquido, certo e 

exigível, mas sim uma obrigação certa, líquida e exigível materializada em 

um título executivo. No presente caso, verifica-se que o título apresentado 

é um contrato particular de compra e venda. O art. 784 do Código de 

Processo Civil, estabelece quais são os títulos executivos extrajudiciais e 

em seu inciso III, reconhece o documento particular como sendo um 

destes, entretanto tal documento deve ser assinado por duas 

testemunhas. Vejamos: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) 

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) 

testemunhas;” Assim, para que o documento particular tenha efeito de 

título executivo extrajudicial exigível pela via executiva, necessário se faz 

que este esteja assinado por duas testemunhas, o que não é o caso dos 

autos, vez que o presente contrato não possui assinatura de 

testemunhas. Portanto, o contrato apresentado não constitui título 

extrajudicial, eis que não preenche os requisitos do art. 784,III do CPC. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO 

PARTICULAR - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO IMPROVIDO. Não constitui 

título executivo o contrato particular que não preenche os requisitos do 

artigo 585, II, do CPC, porquanto ausente as assinaturas de duas 

testemunhas. (TJ-MG - AC: 10024133802850001 MG, Relator: Rogério 

Medeiros, Data de Julgamento: 15/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014)” Ante o exposto, recebo os 

Embargos e os ACOLHO, para determinar a inexigibilidade do título 

apresentado e: a) Determino extinção da execução por inexigibilidade do 

título executivo extrajudicial. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de junho de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

18.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006432-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

GRAZIELLY ALMEIDA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que na petição do Id 12681001 (logo, 

posteriormente ao Termo de Acordo e à respectiva sentença 

homologatória), o advogado da parte devedora requereu exclusividade 

nas intimações; certifico que retifiquei a autuação processual para incluir o 

Dr. DANIEL FRANÇA SILVA (OAB/MT nº 17.826-A), e vinculá-lo ao polo 

passivo; bem como, com fundamento nos artigos 105, §4º, 269, caput, 

270, caput, 272, §§ 2º e 5º e 513, §2º, inciso I, todos do CPC, no artigo 19, 

caput, da Lei nº 9.099/1995 todos c/c Resolução 03/2018/TJ-MT/TP; 

impulsiono o feito para intimar a(s) parte(s) devedora(s), por intermédio 

do(a,s) advogado(a,s) supraindicado, 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 

do(s) débito(s) (Id: 14780566 e 14780560). 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, 17 de outubro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011501-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REQUERIDO)

 

Proc. 8011501-56.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Reclamatória 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

06/07/2016. A parte reclamante foi intimada para manifestar sobre o 

regular prosseguimento do feito, no entanto, permaneceu inerte e nada se 

manifestou. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora, 

mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte, não promovendo os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em 

registro nos autos. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é 

medida que se impõe, ante o desinteresse da parte em prosseguir com o 

feito. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 23 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67406 Nr: 7135-57.2009.811.0037

 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): JOSÉ VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 Código 67406

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de JOSÉ VICENTE FERREIRA dando-o como incurso nas sanções do art. 
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33, caput e 35, caput, em concurso material com o artigo 40, inciso VI, 

todos da Lei 11.343/06.

Aduz que em 14 de dezembro de 2009, por volta das 19:00 horas, no 

Posto da Policia Rodoviária Federal na BR 070, nesta cidade de Primavera 

do Leste, o denunciado foi preso em flagrante, por supostamente 

transportar droga, com intuito de mercancia, droga capaz de determinar 

dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, bem como associou-se ao 

adolescente Otto Garcia Andrade para o transporte da referida 

substância.

O acusado foi notificado em 8 de fevereiro de 2010 (fl. 72v), ofereceu 

defesa preliminar (fls. 78/81) e em 22 de março de 2010a denúncia foi 

recebida (fls. 85/86).

Laudo definitivo de drogas juntado às fls. 88/90.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de 

acusação, três de defesa e procedido o interrogatório do acusado (fls. 

137/139, 133/134, 146/149, 169/171 e 225/227).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, em concurso 

material com o artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas e absolvição quanto ao 

crime de associação para o trafico (fls. 191/208 e 229/231), enquanto a 

defesa requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, 

inciso IV e V do Código de Processo Penal (fls. 212/217 e 233/237).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em desfavor 

de JOSÉ VICENTE FERREIRA pela suposta prática do crime previsto no art. 

33, caput e 35, caput, em concurso material com o artigo 40, inciso VI, 

todos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

São 18 os núcleos do tráfico de drogas, que vêm dispostos no aludido art. 

33 da LT: “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”.

A conduta imputada ao acusado amoldam-se ao núcleo “transportar”, cuja 

materialidade e autorias delitivas restaram amplamente demonstradas nos 

autos.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fls. 

14/12), laudo pericial preliminar (fl. 13), boletim de ocorrência (fls. 34/38) e 

laudo definitivo (fls. 89/90) o qual concluiu que “Após a realização dos 

exames, verificou-se que os materiais apreendidos apresentaram 

resultado positivo para a presença de COCAÍNA”.

A autoria, apesar das alegações do acusado no sentido de que 

desconhecia que a droga estava escondida no veiculo restou elidida pela 

prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à sua 

prisão.

O Policial Rodoviário Federal André Zanota narrou de forma detalhada 

como ocorreram as diligencias que culminaram na prisão do acusado nos 

seguintes termos:

“Nós estávamos em fiscalização normal em frente ao Posto observamos a 

passagem do veiculo e resolvermos fazer uma fiscalização rotineira e 

passamos a indagar as pessoas sobre motivo de viagem dada as 

contradições prestadas por um e por outro resolvemos fazer uma busca 

minuciosa no veiculo e no interim da revista o menor apresentou muito 

nervosismo ai ele acabou dizendo que o veiculo havia substancia 

entorpecente guardada nos termos “mocó”; existe uma chapa entre a 

carroceria e o assoalho e num espaço onde cabe tabletes de cocaína; nos 

desmontamos a parte de trás da carroceria e encontramos os tabletes lá; 

foi patrulhamento de rotina; os dois tinham ciência que estavam 

carregando drogas; depois em uma conversa informal ele disse que a 

droga era do adolescente e que o adolescente contratou ele para fazer o 

transporte junto para ganhar o dinheiro; não me recordo de onde traziam a 

droga mas parece que era de Cáceres e Cuiabá; que seria levado para 

Goiás e não mencionou para quem seria entregue” (CD fl. 134).

 No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Rodoviário Federal Carlos 

Alberto de Oliveira Santos, o qual destacou que o veiculo era conduzido 

pelo acusado, que o automóvel levantou suspeitas porque estava muito 

danificado e com indícios de que faltavam parafusos de fixação na 

carroceria, razão pela qual resolveram aborda-lo. Contou ainda que 

durante a abordagem o adolescente disse que sua mãe morava em 

Cáceres, que droga vinha de lá, que seria levada a Goiânia e que a 

substancia estava com características prontas para consumo (CD fl. 139).

As testemunhas de defesa Abineres Vieira de Souza, Nilo Vieira dos 

Santos e Vanecir Ferreira de Paula nada esclareceram sobre os fatos, 

vez que seus depoimentos foram meramente abonatórios (fls. 146/149, 

169/171).

Quando de seu interrogatório o acusado deu sua versão sobre os fatos e 

verbalizou em síntese que não sabia que havia droga no veiculo e que 

apenas dirigiu o carro para Otto vez que não possui habilitação. Aduziu 

ainda que Otto sabia acerca da droga, que o destino do carro era o Estado 

de Goiás e que nunca cometeu nenhum crime (CD fl. 227).

Como se vê, a versão dada pelo acusado se encontra em total 

dissonância com as provas produzidas nos autos, vez que os Policiais 

que efetuaram sua prisão foram categóricos em afirmar que após 

abordarem o veiculo e realizar buscas lograram êxito em encontrar a 

susbtancia escondida em um compartimento da carroceria.

Disseram ainda, que ao indagarem o acusado e o menor acerca do 

itinerário e objetivo da viagem constaram contradições em suas respostas 

e que em conversa informal com o acusado este confessou que tinha 

ciência da droga, que foi contratado por Otto para fazer o transporte 

juntamente com ele e que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço. 

Destacaram ainda que o acusado confirmou que a buscaram a droga em 

Cáceres e que seria levada para Goiás.

Além disso, enfatizaram que no momento da abordagem puderam constara 

que o aspecto da droga era de que estava pronta a venda e uso, posto 

que estava seca, demonstrando que aquela seria destinada ao comércio.

Pontuo ainda, que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da 

atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, 

qualquer dúvida de que a droga era de fato do acusado, que a 

transportava, com o objetivo de ser colocada a venda para terceiros.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8 , 

o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais 

provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Outrossim, a versão dada pelo acusado que desconhecia a existência da 

droga não merece ser acolhida, vez que em nenhum momento foram 

trazidas aos autos provas nesse sentido.

Cabe registra ainda, que durante sua oitiva na fase inquisitiva, o acusado 

confessou a prática delitiva, relatando inclusive que o menor de idade Otto 

lhe convidou para transportar droga de Cáceres até a cidade de Barra do 

Garças, que receberia R$ 4.000,00 pelo serviço, evidenciando que a sua 

versão dada em Juízo trata-se na verdade de manobra da defesa a fim de 

isentá-lo quanto a uma decisão desfavorável.

Além disso, o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 

11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, 

portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele 

descritas.

A propósito colaciono o Enunciado Criminal 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é 

classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, 

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desta feita, ainda que o acusado não tenha sido flagrado efetuando o 

comércio de drogas, tal conduta é desnecessária para a consumação do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois basta que o agente pratique 

uma das condutas descritas em referido artigo, tal como no presente 

caso, onde o réu foi flagrado transportando a substância apreendida.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva 

das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que a 

droga apreendida com o acusado se destinaria ao comércio ilícito, de 

modo que sua condenação é medida que se impõe.

CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº. 11343/2006.

Sem delongas é evidente a participação do menor Otto na empreitada 

delituosa, posto que conforme relato uníssono dos policiais responsáveis 

pela prisão do acusado e as demais provas obtidas na persecução 

criminal, durante a abordagem Jose Vicente conduzia o veiculo, enquanto 

Otto estava no banco de passageiro e em dado momento durante a 

abordagem Policial o menor apresentou nervosismo excessivo e afirmou 

aos Policiais que havia droga escondida na carroceria do veiculo.

Ademais, o próprio acusado durante a sua oitiva em Juízo afirmou que 

conduziu o veiculo para Otto porque era menor de idade e que o mesmo 

sabia acerca da existência da droga escondida em seu interior.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LT.
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Embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a grande 

quantidade de droga apreendida (10 kg), aliada a forma de 

acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal 

substancia mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o 

menor Otto Garcia Andrade, indicam que de fato o acusado faz parte de 

uma organização criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 

do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou 

recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas 

à existência de apetrechos utilizados para comercialização de 

substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar 

dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa 

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, de acordo com as provas produzidas nos autos restou 

evidenciado que a função do acusado é a de “mula”, o que de acordo com 

a Jurisprudência, demonstra que a pessoa que exerce tal papel no 

comercio de drogas integra organização criminosa, vez que seu trabalho é 

essencial, já que são as responsáveis pelo seu transporte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.... EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL [QUANTIDADE DA DROGA, QUAL SEJA: 241.40KG 

(DUZENTOS E QUARENTA E UM QUILOGRAMAS E QUATROCENTAS 

GRAMAS) DE MACONHA] – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO E READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PORTE 

ILEGAL DE MUNIÇÃO. “Apontados elementos concretos que indicam a 

integração da acusada em organização criminosa, estruturada 

especialmente para o tráfico de drogas, não há como ser reconhecida a 

incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém 

preso com elevada quantidade de drogas (no caso, aproximadamente 221 

quilos de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a 

ser merecedor do benefício em questão.” (STJ, AgRg no HC 345237/MS) 

“Sendo mínimo o número de Estados abrangidos pela atividade criminosa, 

mínima também deve ser a fração correspondente ao aumento de pena.

[...].” (TJMT, Ap nº 68899/2013) (TJMT, Ap 35422/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, 

Publicado no DJE 21/08/2017).

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em 

favor do acusado.

Assim, amplamente demonstrado que em 14 de dezembro de 2009, por 

volta das 19:00 horas, no Posto da Policia Rodoviária Federal na BR 070, 

nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado transportava droga, 

com intuito de mercancia, droga capaz de determinar dependência física e 

psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamenta.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O delito de associação para o tráfico, imputado aos acusados, possui a 

seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em outras palavras, “para a configuração do crime de associação para o 

tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e 

perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva 

prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal nº 5, constante no 

incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/20155).

No presente caso, após o encerramento da instrução processual, verifico 

que embora não haja duvidas quanto a participação do menor Otto na 

empreitada criminosa, não foram produzidas provas aptas a demonstrar 

existência de hierarquia, de divisão de tarefas, ou mesmo a repartição dos 

lucros entre os acusados, de modo que não há provas suficientes para 

assegurar que fazem parte de uma sociedade criminosa organizada e 

duradoura voltada ao cometimento do tráfico de entorpecente.

Note-se que nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a 

comunhão de desígnios e associação para o tráfico de entorpecentes 

entre os acusados, até mesmo porque nenhuma investigação foi feita a 

fim de esclarecer a respeito de como seria o suposto vínculo associativo 

entre os acusados no transporte da droga encontrada em poder dos 

mesmos.

A meu ver, embora se extraia prova segura de que os acusados 

transportavam drogas, não ficou evidenciado o ânimo de associação, em 

caráter duradouro e estável entre eles, razão pela qual, suas absolvições 

é medida que se impõe.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA 

ESTE FIM E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E 

ARTEFATOS EXPLOSIVOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES 

DEFENSIVAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO 

APRECIAÇÃO DE QUESTÕES APRESENTADAS PELA DEFESA – 

DESCABIMENTO – MATÉRIA EXAURIDA NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS E DEVIDAMENTE APRECIADOS NO JUÍZO DE 

ORIGEM – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE 

PROBATÓRIA – PROVAS ILÍCITAS – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO 

DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO JUÍZO – 

APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMAMENTO E 

MATERIAL EXPLOSIVO ESCONDIDOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, ALÉM 

DE DROGAS E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA 

– DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COM COERÊNCIA E PRESTADOS DE 

FORMA UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 

ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA 

HOSTILIZADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO 

TRÁFICO – VIABILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – 

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS E READEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DO 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. Considerando que a 

autoridade judiciária, em sede de embargos declaratórios, analisou o 

inconformismo defensivo, no ponto que entendia ser a sentença omissa, 

não há falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de 

fatos relevantes trazidos pela defesa. Estando devidamente comprovado 

dos autos, por meio de perícia técnica, a materialidade delitiva concernente 

ao armamento e às munições, bem como em relação ao material explosivo 

apreendido, e não havendo dúvidas que os apelantes são responsáveis 

por todo o artefato bélico encontrado enterrado no quintal da residência, 

em razão de procedimento de busca e apreensão autorizado por decisão 

judicial, não há falar em fragilidade probatória, estando a condenação pela 

prática dos crimes descritos no artigo 12 e artigo 16, parágrafo único, 

inciso III, ambos da Lei n. 10.826/2003, fulcrado em seguras provas 

testemunhais produzidas em ambas as fases processuais. Mantém-se a 

condenação pelo crime de tráfico de drogas quando devidamente 

comprovada a materialidade e visualizada a autoria delitiva por meio das 

coerentes e seguras provas testemunhais, também por meio das 

circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da droga e demais 

apetrechos comumente utilizados na traficância. Tratando-se de crime de 

conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes prescinde 

de provas de efetiva mercancia, assim como o fato de os apelantes serem 

usuários, não descaracteriza a conduta do tráfico, sendo certo que é 

comum que os indivíduos que traficam também consomem substâncias 

entorpecentes. Diante da ausência dos elementos subjetivos do tipo 

específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e 

estável, torna-se imperiosa a absolvição da prática do crime de 

associação ao tráfico. Falece o interesse recursal de aplicação da 

benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu 

patamar máximo, quando na sentença hostilizada tal providência já foi 

adotada. Considerando que as reprimendas fixadas não ultrapassaram o 

limite de oito anos de reclusão, e estando evidenciado que os 

sentenciados são primários, com bons antecedentes e nenhuma das 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram sopesadas 

desfavoravelmente, deve ser estabelecido, mesmo que de ofício, o regime 

inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, ”b”, do 

Código Penal. (TJMT, Ap 134353/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 

25/07/2017).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar 

JOSÉ VICENTE FERREIRA às penas dos arts. 33, caput, c/c o artigo 40, 

inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 e absolve-lo do crime previsto no 

artigo 35 da mesma leia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Passo à dosimetria da pena.
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A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

 Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a 

em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

 2ª FASE

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª FASE

Aumento a pena um sexto diante da causa de aumento prevista no artigo 

40, inciso VI da Lei de Drogas, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão 

e 583 dias - multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, ante 

as razões acima descritas.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 388 

dias-multa, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias capazes de modifica-la.

Fixo o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena, nos termos 

do art. 33, § 2º, b, do CP.

 Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de 

aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, 

nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se a incineração da droga apreendida, conforme determina o art. 

32 da Lei de Drogas.

Decreto o perdimento do dos celulares em favor do Conselho da 

Comunidade, nos termos do art. 63 da LT.

Decreto ainda o perdimento do veículo Silverado placa JON 1107 em favor 

da UNIÃO a teor do disposto no artigo 63, § 2º da LT, vez que 

devidamente comprovada sua utilização no transporte de droga pelo 

acusado, conforme acima exposto.

Encaminhem-se a SENAD a individualização do referido veiculo, indicando 

o local em que se encontra e o órgão em cujo poder está, para os fins de 

sua destinação, nos termos do artigo 63, § 4º da Lei de Drogas.

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120511 Nr: 2993-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DE ARAÚJO, 

JOAB PANLANDIM BARBOSA, ADELAIR MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ÁLVARO MENEZES - 

OAB:MT 13.322

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, para absolver JOAB 

PANLANDIM BARBOSA do delito descrito no art. 244-B do ECA, nos 

termos do art. 386, inciso VII do CPP, e declarar extinta a punibilidade dos 

réus ADELAIR MARIA e JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DE ARAÚJO, com 

fundamento no art. 107, inciso IV do Código Penal.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 08 de outubro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60572 Nr: 398-38.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE SOUZA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671

 Código 60572

Vistos, etc.

1. Quanto ao relaxamento da prisão preventiva (fls. 207/209), mantenho a 

decisão de fls. 204/205, pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque, 

trata-se de pedido repetitivo, o qual não comporta reanálise, pois não 

conjuga nenhum fato novo.

2. Advirto o causídico que a reiteração de pedidos repetitivos tumultua a 

marcha processual, e implica na imposição de multa sancionatória nos 

termos do art. 80 do CPC.

3. Considerando que o acusado foi transferido para Campo Grande-MS, 

proceda a secretaria os ajustes necessários.

4. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 14/11/2018.

5. Sem prejuízo, presto nesta data as informações requisitadas no HC 

1011706-53/2018.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185510 Nr: 1768-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BUENO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 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, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, alegações finais, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

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.: 31887 Nr: 143-22.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

LORIVALTHIAGO SOARES devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 157, §2º, inciso I do Código Penal.Passo a dosimetria da pena.A 

pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão, deixando de 

considerar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena 

fora aplicada em seu patamar mínimo.Aumento-a em 1/3, em decorrência 

do uso de arma de fogo (I, §2º, art. 157), circunstância que facilitou o 

roubo no caso concreto e demonstrlu a maior audácia do agente na 

execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do 

resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos 

sobre a magnitude do injusto.Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 4 meses 

de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código 

Penal.Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, por ter o crime sido cometido com violência contra a pessoa.Deixo 

de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, 
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expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 25 

de setembro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135638 Nr: 7271-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intima-se as partes à manifestar 

na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 

dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.

Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 200258 Nr: 9812-36.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9812-36.2018.811.0040 - Código: 200258

Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guias interposto por 

BANCO DO BRASIL S/A e outros, referente os autos enviado pelo PEA e 

distribuído com o nº 0005807-39.2016.8.11.0040, o qual teve sua 

distribuição cancelada por falta de recolhimento da guia para 

materialização do peticionamento eletrônico previsto no artigo 13, caput, 

do Provimento 26/2014-CM, requerendo, assim, a restituição das guias de 

custas e taxas judiciais referentes à distribuição da ação.

Decido.

 A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 03 atualizada e aprovada 

em 02/08/2018, trata em quais casos é possível à devolução do valor de 

custas e taxas judiciais, sendo elas as seguintes situações: recolhidas e 

não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Analisando atentamente o pedido dos autos, é possível verificar que o 

presente caso se enquadra na situação de “recolhidas e não utilizadas”, 

visto que os autos não foram materializados para distribuição por falta de 

pagamento da guia de materialização da petição, como prevê o Provimento 

nº 26/2014-CM, não sendo, portanto utilizadas as guias recolhidas para 

distribuição da ação guias nº 90550 e 90551, conforme informações 

prestadas pela Distribuidora desta comarca às fls. 29.

Ademais, verifico que foram apresentados os documentos necessários 

para proceder à restituição do valor referente ao pagamento das guias nº 

90550 e 90551 (fls.25-28).

Diante do exposto, defiro o requerimento e determino que a Sra. Gestora 

Geral providencie o necessário para que seja restituído à requerente o 

valor de R$ 10.939,86 (dez mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e 

seis centavos) referente as guias nº 90550 e 90551, devidamente 

corrigida, depositando na conta corrente indicada pelo requerente.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

 Juiz Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199561 Nr: 9447-79.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: UNIC EDUCACIONAL LTDA, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9447-79.2018.811.0040 - Código: 199561

Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guias interposto por 

UNIC EDUCACIONAL LTDA, referente aos autos nº 

1005896-11.2017.8.11.0040 do Juizado Especial Cível e Criminal desta 

comarca, o qual recolheu guia de custas e taxas judiciais de preparo para 

interposição de Recurso Inominado, o qual optou por não protocolar, 

requerendo, assim, a restituição do valor referente à guia nº 85535.

Decido.

 A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 03 atualizada e aprovada 

em 02/08/2018, trata em quais casos é possível à devolução do valor de 

custas e taxas judiciais, sendo elas as seguintes situações: recolhidas e 

não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Analisando atentamente o pedido dos autos, é possível verificar que o 

presente caso se enquadra na situação de “recolhidas e não utilizadas”, 

visto que o requerente não protocolou o recurso inominado nos autos, 

conforme certificado pela Gestora Judiciária às fls. 28, razão pelo qual o 

pedido merece ser deferido.

 Ademais, verifico que foram apresentados os documentos necessários 

para proceder à restituição do valor referente ao pagamento da guia nº 

85535 (fls.22/23).

Diante do exposto, defiro o requerimento e determino que a Sra. Gestora 

Geral providencie o necessário para que seja restituído à requerente o 

valor de R$ 926,68 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito 

centavos) referente a guia nº 85535, devidamente corrigida, depositando 

na conta corrente indicada pelo requerente.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

 Juiz Diretor do Foros

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001764-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001764-71.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO TONIAZZO LEMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Processo nº: 1001467-98.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005391-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AGUILAR DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005391-83.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005852-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CRISTINA GREGORIUS (REQUERIDO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº: 1005852-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004694-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

SIDINEIS ARAUJO (AUTOR(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

 

Processo nº: 1004694-62.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001815-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

LISETE HENKES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001815-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001441-66.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005654-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS MOTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005654-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004940-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

Processo nº: 1004940-58.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004393-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTO CONCHE (RÉU)

 

Processo nº: 1004393-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005917-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005917-50.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão parcialmente Negativa do Meirinho, 

BEM COMO, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 3.895,00. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 
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escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1000047-24.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento, BEM COMO, acerca da 

petição do Requerente, informando a venda do bem, em leilão. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

CRISTINA FERREIRA LEITE MADRUGA DINAMARCO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001901-53.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005762-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. C. (REQUERENTE)

J. S. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1005762-47.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para retirar o Alvará de Autorização 

nesta Secretaria. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004287-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004287-90.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004685-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA (ADVOGADO(A))

LUANA CAROLINE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

Processo nº: 1004685-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 

17 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005402-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ANDRE GONCALVES COSTA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005402-49.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

FLAVIO BATISTA (EXECUTADO)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

ELIANE HIRCH (EXECUTADO)

 

1000049-28.2017.8.11.0040 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 REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001298-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

FERNANDO ZIMMERMANN HECK (AUTOR(A))

JULIANA CRISTINA AZOLIN (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

1000539-84.2016.8.11.0040 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/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VIEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA RIBEIRO (AUTOR(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDILAURA DE ALMEIDA VIEIRA (RÉU)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000860.22.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

requerimento de abertura de Inventário formulado por Maria Lúcia Ribeiro 

em relação aos bens deixados por Valtair Vieira, falecido em 10/11/2015, 

consoante petição inicial de Id. 1531324 e documentos que a acompanha,. 

Decisão inicial, Id. 1532896. Termo de compromisso de inventariante, Id. 

1547043. Primeiras declarações, Id. 1663433. Requerimento para 

alteração de contrato social, Id. 1680353. Edital de intimação de terceiros e 

eventuais interessados, Id. 1967477 e ss. MPE manifestou-se no sentido 

de não ter interesse de intervir no presente processo, Id. 2035629. 

Herdeira Leidilaura de Almeida Vieira habilita-se nos presentes autos, Id. 

2405384. Manifestação do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que 

junta certidões negativas de débitos estaduais, Id. 2912585 e ss. 

Impugnação às primeiras declarações, fls. 3008577. União manifesta 

informando não ter interesse no processo, Id. 4910987. Nesta 

oportunidade, juntou certidão negativa de débito. Mari Lúcia Ribeiro e 

Leidilaura de Almeida Vieira peticionam nos autos informando que 

compuseram-se amigavelmente, nos termos que constam da petição de Id. 

11249862. Determinou-se a intimação dos Patronos da inventariante para 

manifestação, todavia, a manifestação de concordância se deu pela 

Advogada da herdeira Leidilaura de Almeida Vieira. Nessa toada, devolvo 

os autos em Cartório para que se proceda a intimação da Advogada da 

inventariante, conforme anteriormente determinado. Na oportunidade, 

deverá a inventariante informar este Juízo sobre o recolhimento do ITCD, 

ou ainda, sobre eventual isenção. No mais, certifique intimação do 

Município de Sorriso/MT. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos nº 5625.34.2008.811.0040 (Cód. 48711)

Vistos etc.

 Diante do teor da decisão de fl. 550 e da certidão de fl. 555, procedo 

nesta oportunidade a assinatura digital do alvará de liberação de fl. 556, 

devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Após, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 5133-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, WILLIAM DERZE DO 

NASCIMENTO - OAB:1623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5133.47.2005.811.0040 (Cód. 30718)

Vistos etc.

 Nos termos da decisão de fl. 254, procedo nesta oportunidade a 

assinatura digital do anexo alvará de liberação do valor correspondente a 

40% dos honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara efetuar a 

devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para as 

providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50298 Nr: 602-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI, JORGE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 602.73.2009.811.0040 (Cód. 50298)

Vistos etc.

 Nos termos da decisão de fl. 233, procedo nesta oportunidade a 

assinatura digital do anexo alvará de liberação do saldo remanescente 

depositado em Juízo, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Após, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 134707 Nr: 7826-52.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERVINO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Isto posto, sem mais delongas, julgo totalmente improcedentes os pedidos 

formulados na inicial ajuizada por Carlos Ervino Muller em face de Plantun 

Comércio e Representações Ltda – Paiol Comercial Agrícola e, via de 

consequência, revogo a decisão liminar proferida às fls. 45/46. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 

85, § 2º do CPC.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se 
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e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença relativamente aos honorários de sucumbência, providencie a 

reclassificação dos autos e proceda na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 16 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.: 103189 Nr: 6186-82.2013.811.0040

 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: ANILTON HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO DE ALMEIDA, ALISSON ALBERTO 

PEREIRA VIEIRA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, JOÃO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n. 6186-82.2013.811.0040 – Código Apolo: 103189.

 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, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida às fls. 205/206.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 127073 Nr: 3682-35.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 3682-35.2015.811.0040 – Código: 127073.

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas no petitório de fls. 182/183, DEFIRO o pleito de 

dilação de prazo para depósito do valor relativo aos honorários periciais.

 Comprovado o depósito, PROSSIGA no cumprimento da determinação 

exarada à fl. 147.

 Por outro lado, escoado o prazo sem manifestação, façam os autos 

conclusos para julgamento antecipado da lide.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 103642 Nr: 6662-23.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME, GILSON PAVAN, 

VERIDIANA ZANATTA PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por GILSON 

PAVAN E CIA LTDA – ME, GILSON PAVAN e VERIDIANA ZANATTA 

PAVAN em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, qualificados nos autos. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM EXAME 

DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO os embargantes ao pagamento das custas e 

despesas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do 

CPC.P.R.I.C.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos n. 

3703-79.2013.811.0040 – código n. 100895, prosseguindo-se no 

andamento do mesmo.Às providências.Sorriso/MT., 16 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.: 100895 Nr: 3703-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME, VERIDIANA 

ZANATTA PAVAN, GILSON PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Autos n. 3703-79.2013.811.0040 – Código: 100895.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 146739 Nr: 2356-06.2016.811.0040

 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: DPDEDMG, EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Já tendo a parte autora apresentado suas alegações finais, 

permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1057-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 
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SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Diante do exposto, DECLARO INTEMPESTIVA a impugnação apresentada 

pelo executado às fls. 412-415.Não obstante, tendo em vista que o 

excesso de execução pode ser apreciado de ofício, previamente a 

liberação do valor remanescente depositado nos autos e consequente 

extinção do feito pelo pagamento, REMETAM-SE os autos a Contadoria 

Judicial a fim de apurar o quantum relativo ao débito dos honorários 

sucumbenciais. No mais, com relação ao pedido de liquidação de 

sentença, INTIME-SE o executado a fim de manifestar concordância ou 

não com os valores indicados no laudo pericial acostado às fls. 428-821, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indicar eventual valor que 

entende devido. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105669 Nr: 8752-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI (ELENIR) ROVARIS TRAMONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TRAMONTIN - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista o abandono da causa pela inventariante, e ante a 

irregularidade de sua representação processual, é medida que se impõe a 

remessa dos autos ao arquivo provisório. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO 

OU ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção 

do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação 

processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor, bemcomo 

de seu advogado, via publicação no órgão oficial. 2 - Embora o Autor 

tenha sido regularmente intimado para dar prosseguimento aoFeito, a 

ausência de prévia intimação do advogado descaracteriza o abandono da 

causa previsto no art. 485, III, do CPC, impondo-se a cassação da 

sentença que extinguiu prematuramente o processo. 3- Em caso de inércia 

do inventariante em dar regular andamento ao Feito, não deve ser extinto o 

processo de inventário por abandono de causa ou por ausência de 

interesse processual, haja vista envolver interesse público. Assim, 

verificando-seque o inventariante deixou de promover o andamento do 

processo, proceder-se-á à sua remoção e à nomeação de outro em seu 

lugar, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil ou, 

ainda, ao encaminhamento do processo para o arquivo provisório. 

Apelação Cível provida. (grifo nosso) (TJ-DF Órgão Julgador: 5ª TURMA 

CÍVEL. Publicação: Publicado no DJE: 29/08/2017. Julgamento: 23 de 

Agosto de 2017. Relator: ANGELO PASSARELI). Sendo assim, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a manifestação da parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 188559 Nr: 3254-48.2018.811.0040

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Processo nº 3254-48.2018.811.0040 Código: 188559

 Vistos etc.

 Ante o pedido ministerial de fls. 23-27, CITE-SE o requerido para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar eventual concordância com o pleito ou 

apresentar contestação, cabendo-lhe exibir cópias, contrafés e 

reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder, 

nos termos do art. 714 do CPC.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130765 Nr: 5743-63.2015.811.0040

 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: MEIRIVANE FERREIRA DE ARAUJO, PAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que a 

mesma é beneficiária da AJG.Relativamente aos honorários periciais, 

DETERMINO a expedição do competente alvará em favor da expert 

nomeada. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.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.: 103200 Nr: 6198-96.2013.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIZ CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Autos nº 6198-96.2013.811.0040 - Código Apolo: 103200.

 Vistos etc.

De início, observe a Secretaria da Vara que o processo está incluso na 

Meta 2-2018/CGJ, devendo ser impulsionado com a necessária prioridade.

Ressai dos autos que fora deferida prova pericial contábil, tendo sido 

nomeada expert para tanto, todavia, o requerido manifestou-se pugnando 

pela concessão de assistência judiciária gratuita alegando impossibilidade 

financeira de arcar com os honorários periciais noticiados no valor de R$ 

14.535,00.

Pois bem, acerca do assunto nota-se que, embora tenha colacionado aos 

autos documentos visando comprovar sua situação de hipossuficiência, 

torna-se evidente que o requerido não faz jus a concessão do benefício, 

eis que possui saldo em conta de valor expressivo, conforme se observa 

na declaração de imposto de renda à fl. 248, situação que não se 

compatibiliza as regras estabelecidas, razão pela qual INDEFIRO tal 

concessão.

 Não obstante a isso, é notório que os honorários periciais informados pela 

Sra. Perita perfazem valor exacerbado, ainda mais se comparado ao valor 

ora discutido nos autos, de modo que entendo necessária sua 

substituição. Sendo assim, NOMEIO, em substituição, como perito do juízo 

ALDO NUSS, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme ficha 

cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na decisão proferida à fl. 

133.
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 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 93845 Nr: 5380-81.2012.811.0040

 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: SADI LEFF, MARLI KOCHENBORGER LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:19820/MT, MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso X c.c art. 102, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.CUSTAS, se houver, pela parte autora. Ante o princípio da 

causalidade, CONDENO os requerentes ao pagamento de honorários, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do disposto no art. 85, §2º, do CPC.P.R.I.C.TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.Sorriso/MT., 16 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148706 Nr: 3440-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CLÉSIO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102015 Nr: 4940-51.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LEFF, MARLI KOCHENBORGER LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA 

SCHAFER, PEDRO SECCHI, JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, CARINE KUHN - OAB:SC 33.460, JORGE LEANDRO 

RENZ - OAB:11307-A, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:19820/MT, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - 

OAB:175175, MATEUS FERNANDES COELHO SOUZA - OAB:98265/SP, 

TAIANA VIEIRA DE SOUZA DORILEO - OAB:

 Autos n. 4940-51.2013.811.0040 - Código Apolo: 102015.

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação de fl. 814, entendo que a ausência do CD de 

áudio relativo a missiva expedida à Comarca de Campo Grande/MS não 

obsta a apresentação de memoriais finais pelos demandados, eis que 

declarada a preclusão da oitiva às fls. 760/761.

 Desta feita, INTIMEM-SE os demandados para apresentação de memoriais 

no prazo legal.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 139595 Nr: 10453-29.2015.811.0040

 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: GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, REDUZINDO os alimentos para 

40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente 

perfazendo a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) 

mensalmente, devendo o requerido/genitor ficar responsável ainda por 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, o que faço com 

fundamento no art. 1.699 e seguintes do Código Civil. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC, 

restando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência 

judiciária gratuita.DECLARO PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro, na forma da CNGC/MT.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95083 Nr: 6907-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6907-68.2012.811.0040 – Código: 95083.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 Autos nº 4733.57.2010.811.0040 (Cód. 61440)

Vistos etc.

 Diante do teor da decisão de fl. 2041/2042 e da certidão de fl. 2068, 

procedo nesta oportunidade a assinatura digital do alvará de liberação de 

fl. 2067, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005887-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

COTERPA - CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACAO LTDA 

- EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005887-15.2018.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, verifico que 

não foi atribuído valor da causa. Desta feita, DETERMINO a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o disposto no 

art. 319, V, do CPC, sob pena de extinção do processo na forma do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo ‘Codex’. Oportunamente, CONCLUSOS. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005853-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSEMAR STELLE BORGES OAB - 747.191.819-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005853-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 17 de 

Dezembro de 2018, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006085-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA GRACY DE SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO KRUG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006085-52.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006084-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006084-67.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). CITE-SE o executado no endereço declinado 

na exordial para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados na inicial, bem 

como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 323, art. 528, 

§7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), ou ainda, 

ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). No mais, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006030-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

M. VOLLMERHAUSEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006030-04.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006014-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISILENE ALGOZO MIOTO (REQUERENTE)

RICARDO OSSOVSKI RICHTER (ADVOGADO(A))

EDUARDO MIOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

GRAZIELA DE BIAGGI CANTACCEI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006014-50.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 27 de Março de 2019, às 14h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006004-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CITADELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006004-06.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005999-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005999-81.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005990-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO ACOSTA DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IREMILCE BEZERRA DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005990-22.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. Em consonância com o disposto no art. 334, do 

Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação para o dia 17 

de Dezembro de 2018, às 09h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as 

advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Anoto, desde já, que o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOMIR FERREIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005989-37.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005940-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN (EXEQUENTE)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (EXECUTADO)

SIDNEI LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005940-93.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE 

os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento 

do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIMEM-SE o cônjuge dos executados, se casados forem, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 
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de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006091-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ROSANE MARIN SCHNEIDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SECURITIZADORA S.A. (RÉU)

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006091-59.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a requerente formula pedido de concessão da AJG, 

entretanto, entendo que pelos documentos encartados aos autos não 

restou suficientemente demonstrado que a mesma faz jus ao benefício 

almejado. Mas não é só. Oportuno consignar ainda que a requerente se 

trata de agricultora e, segundo se extrai dos documentos anexados a 

exordial, possui residência em região nobre neste município, situação que 

não se compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. Convém 

ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada como exceção, 

quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou 

demonstrado. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG, devendo 

a requerente ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006013-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAVALCANTE GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE PARRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006013-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios, uma vez comprovada à relação de parentesco, tal pedido 

deve ser DEFERIDO. Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos 

reais ganhos da parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão 

final da causa. Relativamente ao pedido de guarda provisória, postergo a 

análise para após a realização do estudo psicossocial, o qual deverá ser 

realizado pela equipe técnica forense, no prazo de 30 (trinta) dias. No 

mais, considerando que a parte autora indicou expressamente na exordial 

seu desinteresse na autocomposição, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do interesse na realização da audiência a ser 

agendada pela Secretaria da Vara, no prazo estabelecido no artigo 334, § 

5º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005911-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005911-43.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A em desfavor de 

MALBA RODRIGUES GARCIA, qualificados no presente feito, aduzindo 

que por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido 

destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e 

individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005960-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005960-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES, 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento 

exposto na exordial. Analisando os autos, verifica que a parte autora 

informa que a totalidade do débito devido pela parte requerida (parcelas 

vencidas e vincendas) importa em R$ 10.967,15 (dez mil, novecentos e 

sessenta e sete reais e quinze centavos), contudo, atribuiu à causa o 

valor de R$ 4.218,76 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e seis 

centavos). Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as 

parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não. 

Observa-se ainda que as notificações extrajudiciais da parte requerida 

deixaram de ser entregue pelo motivo ‘outros’ (Id. 15851335 - P. 3) e 

‘desconhecido’ (Id. 15851336 - P. 3. Como é cediço, em ações de busca e 
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apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação desta. Nesse 

sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – 

PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO – GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS COMPROBATÓRIOS COM 

FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo de busca e apreensão. 2- O mero argumento 

por parte do banco/apelado de que a notificação foi devolvida por três 

vezes, com a informação de ausente, não seria plausível e suficiente para 

proceder diretamente o Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante 

se deu por edital. 3 - A comprovação da mora é condição imprescindível 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha 

afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. “Para fins de constituição da mora, 

mostra-se incabível a notificação por meio de edital quando o credor não 

tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para efetuar 

sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

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

sentido de adequar o valor atribuído a causa, bem como, proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas, e ainda, comprovar a mora 

do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005961-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FAVARAO (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO MALUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005961-69.2018.8.11.0040 Vistos etc. ROSA FAVARÃO 

MALUF, propôs a presente ação de interdição em face de ANTONIO 

PAULO MALUF, qualificados nos autos, declarando, em síntese, que é 

esposa da interditando, o qual é idoso e portador de doença de Alzheimer, 

estando, portanto, incapacitado de gerir sua vida civil, necessitando de 

cuidados dos familiares. Por tais motivos, requereu a interdição do 

requerido, bem como seja antecipado os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando-lhe como curador provisório para que possa representar o 

demandado em atos da vida civil. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 15854224 e ss. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. 

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela 

antecipada sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade 

do direito e b) que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não se pode dizer que a tutela antecipada seja uma inovação 

no processo civil brasileiro, eis que se cuida de prestação jurisdicional 

cognitiva, consistente na outorga adiantada da proteção que se busca no 

processo de conhecimento. No caso em tela, há documento comprobatório 

das alegações, confirmando sumariamente a incapacidade do interditando 

(id. 15854545), o que dá razoável sustentação ao pleito inicial. Se não 

bastasse, o periculum in mora se justifica pela necessidade de 

representação do requerido em atos da vida civil. Assim, tendo em vista a 
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excepcionalidade da situação, DEFIRO a antecipação da tutela para 

nomear como Curador Provisório a Sra. ROSA FAVARÃO MALUF, 

qualificado nos autos até decisão final do presente processo. INTIME-SE a 

prestar compromisso. Nos termos do § 2º, art. 752, do CPC, NOMEIO 

Curador à lide a Defensoria Pública Estadual de Sorriso/MT. CITE-SE o 

interditando para audiência de interrogatório que designo para o dia 27 de 

Março de 2018, às 15h00m (art. 751, do NCPC), anotando-se que o prazo 

para impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da audiência supra 

(art. 752, do CPC). INTIME-SE a assistente social deste Juízo para que 

realize estudo social na residência da curadora provisória, a fim de 

averiguar as reais condições em que se encontra o interditado, assim 

como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, encaminhando 

relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. INTIMEM-SE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006058-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. J. D. L. (AUTOR(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE JESUS SOUSA OAB - 063.427.971-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006058-69.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a partir da 

citação e prosseguir até decisão final da causa. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 17 

de Dezembro de 2018, às 13h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006050-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON JESUS DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006050-92.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. Considerando que a parte autora indicou 

expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência a ser agendada pela Secretaria da Vara, no prazo 

estabelecido no artigo 334, § 5º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61327 Nr: 4620-06.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON LUIS PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A

 INTIMAR a PARTE DEVEDORA,por seu procurador, via DJE, 

cientificando-os de que a partir da juntada aos autos da prova da 

intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor 

embargos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143322 Nr: 436-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCELO SAVIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA MAAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO 

GUARDACIONNI MUNGO - OAB:140621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o prazo de suspensão requerido decorreu, intimo a 

parte autora, para requerer o que de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51128 Nr: 1384-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO JAIR CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664-A, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - OAB:65716, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o prazo requerido ter decorrido, INTIMO a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 , DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de expedição de mandado de penhora, 

para determinar a penhora tão somente sobre os bens discriminados no 

auto de constatação à fl. 467.Em relação ao pedido de litigância de má-fé, 

observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve as hipóteses aplicáveis, 

vejamos:Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - 

alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - 

proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;Na 

espécie, verifica-se que o caso se enquadra na hipótese prevista no 

inciso II e V do art. 80 do CPC, tendo em vista que o executado aduziu 

informação falsa no processo, alegando, em 28/08/2018 (fls. 445/446) a 

presença da quantia de 2.500 (duas mil e quinhentas) arrobas de algodão 

na Algodoeria Sorriso Têxtil a disposição da parte exequente, desde 

13/08/2018, conforme documento à fl. 447, todavia, o auto de constatação 

certificou que a quantia de 37.548,6 (trinta e sete mil, quinhentos e 

quarenta e oito quilos e seiscentas gramas) de algodão só foram 

depositadas na Algodoeira a partir do dia 16/09/2018, de forma 

fracionada, da seguinte forma: em 16/09/2018 depositados 27.375,6kg; em 

21/08/2018 depositados 205,3kg; e em 23/08/2018 9.967,6kg. Ou seja, 

além de insuficientes, não satisfazendo a obrigação assumida pelo 

devedor, os depósitos foram feitos em data posterior àquela em que o 

executado noticiou a satisfação do crédito nos autos 

(28/08/2018)..Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001265-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE ABREU (REQUERIDO)

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS CASTRO (AUTOR(A))

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO BAUER (RÉU)

Outros Interessados:

A. B. D. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDS PRESTACAO DE SERVICOS EM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, via DJE, para, que comprove o recolhimento do 

complemento da diligência certidão de id. 4578610. Esclareço que trata-se 

de COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA e não de 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de fevereiro de 2019, às 16:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. . SORRISO, 17 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002920-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANDREY HERBERTS (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLON SOARES VANDES (AUTOR(A))
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GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

J. G. R. D. S. (AUTOR(A))

ADRIANA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001221-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A INVENTARIANTE, POR MEIO DE 

SUA ADVOGADA, PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERTA DA 

PETIÇÃO DOS HERDEIROS JUNTADOS NOS IDS RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ROSALVO FELISBINO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI (EXECUTADO)

DELANE MAYOLO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com o 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidões atualizadas da matrícula dos imóveis sobre os quais foi deferida 

a penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002768-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (EXEQUENTE)

EMERSON CARLOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004251-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MOREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AUTO FERR INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIMADORES LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPERANCA DEMEIS (EXECUTADO)

 

TENDO EM VISTA QUE O ENDEREÇO FORNECIDO PARA CITAÇÃO NÃO É 

ATENDIDO PELO SERVIÇO DOS CORREIOS, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 15 DIAS. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005398-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDER REIMANN (EXECUTADO)

EDSON BASSO (EXECUTADO)

LUIZ BASSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O ANDAMENTO 

DO FEITO, NO PRAZO DE 15 DIAS. 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.: 17189 Nr: 1433-34.2003.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIAGRO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JACQUES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

RONALDO JACQUES PAIM, inscrita no CPF sob o nº. 593.152.530-00 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Restando frutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a 

localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123767 Nr: 2598-96.2015.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOKIKO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16.069, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:MT/ 9.866

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de TRANSPORTES RODOKIKO 

LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Nesta solenidade, 

as partes formalizaram acordo. É o necessário. Fundamento e decido. 

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto. Pois bem. Constata-se que o acordo 

em comento foi livremente pactuado. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surtam os seus jurídicos e regulares efeitos, o 

ACORDO a que chegaram as partes nesta solenidade, nos moldes das 

cláusulas estipuladas livremente entre as partes. Como consequência, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do atual Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios. Sem custas remanescentes, nos termos do § 3º, 

do artigo 90, do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, após o 

adimplemento da obrigação, ao arquivo. Dou esta por publicada em 

audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141499 Nr: 11368-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STHIL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAMÁQUINAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:90175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148869 Nr: 3530-50.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAMÁQUINAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ALEXANDRE DE MOURA 

- OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:90175

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por TRAMÁQUINAS 

MÁQUINAS E PEÇAS LTDA. em face de STIHL FERRAMENTAS 

MOTORIZADAS LTDA., qualificadas nos autos. Alega, em breve síntese, 

preliminar de incompetência territorial e inépcia da inicial. No mérito, 

sustenta excesso de execução. A inicial veio instruída com documentos 

às fls. 15/54.

Custas iniciais recolhidas às fls. 55.

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 62/67.

Manifestação da parte embargante às fls. 70/71.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de incompetência territorial comporta acolhimento. Com efeito, 

nos termos do artigo 17 da Lei 5.474/68, o foro competente para a 

cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do 

título. No entanto, nas duplicatas que fundamentam a execução em apenso 

não há qualquer indicativo de que a praça de pagamento relaciona-se a 

esta comarca de Sorriso/MT.

Em todas as duplicatas juntadas ao feito executivo em apenso a praça de 

pagamento é Novo Progresso/PA, domicílio da parte executada.

Por tal razão, acolho a preliminar de incompetência territorial levantada 

pela parte executada/embargante. Por conseguinte, DECLINO 

COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos à Comarca de Novo 

Progresso, Estado do Pará, com as anotações e homenagens de estilo.

Junte-se cópia desta decisão ao feito executivo em apenso e, pelos 

idênticos fundamentos, remetam-se os autos à Comarca de Novo 

Progresso/PA.

Intimem-se. Preclusa a via recursal, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150718 Nr: 4489-21.2016.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEMENS LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 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).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 134 de 541



3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146875 Nr: 2430-60.2016.811.0040

 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: PEDRO HELIO SERRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 5.) Ante ao exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, face à ocorrência de 

litispendência. Sem condenação em custas e honorários, em virtude dos 

benefícios da gratuidade judiciária deferidos à parte autora.6.) 

Considerando que o requerente ajuizou duas demandas em relação ao 

mesmo fato e com o mesmo pedido, a primeira contra a seguradora "Porto 

Seguro Cia de Seguro Gerais" e a segunda contra o "Bradesco Seguros 

S/A", restou evidente seu intuito de receber em duplicidade a indenização 

do seguro DPVAT. Sendo assim, CONDENO o autor ao pagamento de 

multa, a título de litigância de má-fé, no importe 5% do valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 80, inciso III, c/c artigo 81, ambos do NCPC.7.) 

Transitada em julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquive-se.8.) Havendo apelação, certifique-se a 

tempestividade e após intime-se a parte contrária para apresentação de 

suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância 

superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.9.)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22409 Nr: 2630-87.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL NETO - OAB:109098-A, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - 

OAB:7691/MT, MÔNICA FONSECA DA COSTA - OAB:137.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO BARBIERI - 

OAB:62540/SP

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3355 Nr: 184-97.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PAJANOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2.719-B

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

JOSPÉ CARLOS PAJANOTI, inscrita no CPF sob o nº. 199.229.149-72 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26711 Nr: 1272-53.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

PAULO ROGÉRIO PIVA, inscrita no CPF sob o nº. 432.504.831 

determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

4. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 5. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

6. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 7. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1214 Nr: 592-15.1998.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN EMÍLIO DALLA CORTE - ME, IVAN EMÍLIO DALLA 

CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS POTT LTDA, 

OLAVO SCHIEFELBEIN, OLÁRIO POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD a existência de bens ou valores da parte requerida/executada 

OLÁRIO POTT, inscrita no CPF sob o nº. 191.895.400-34 determinando-se 

desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, nos termos do art. 854, § 2º, do NCPC, 

intime-se a parte executada da constrição para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias; havendo impugnação, oportunize a manifestação da 

parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 135 de 541



indicando bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

 4. Em caso negativo, desde já, DEFIRO a restrição veicular de bens da 

parte executada junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do 

bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

5. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146124 Nr: 2017-47.2016.811.0040

 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: AGOSTINHO IVAR DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para 

devolução dos autos nº 2017-47.2016.811.0040, Protocolo 146124, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001573-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

LUCIANE DE FATIMA PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001573-26.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIANE DE FATIMA PIMENTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 17/04/2018 (Num. 14550905) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

09h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000550-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA EIDT (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000550-16.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: INES PEREIRA EIDT EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o exequente concordou 

com os cálculos apresentados pelo executado em num. 15359284 e 

15359285, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. A respeito do pedido de revogação da 

assistência judiciária gratuita, sob a justificativa de que a parte autora 

receberá os valores atrasados, os quais se tratam de valores 

significativos, afastando, dessa forma, a qualidade de beneficiária da 

AJG, necessário pontuar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 

Quarta Região: “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO 

VALOR A SER REQUISITADO PELO EXEQUENTE. AJG. Não altera a 

situação econômica do exequente embargado, para efeito da cessação da 

assistência judiciária gratuita, o fato de receber, via precatório ou RPV, o 

valor da condenação imposta pelo julgado, porque o respectivo montante 

representa a percepção acumulada do que o INSS deveria ter-lhe pago 

mensalmente ao longo dos anos, e não o fez, levando o segurado ao 

Poder Judiciário para ver reconhecido seu direito ao benefício (grifei)”. 

(TRF4, AC 0011668-67.2015.404.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, D.E. 26/09/2016). Sobre o tema também se 

posiciona o TRF1: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERBA HONORÁRIA. 

BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. A 

execução embargada refere-se à complementação de benefício de 

ex-ferroviário da Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (Lei 8.186/1991), cujo 

ônus financeiro compete à União suportar, como constou, expressamente, 

na sentença transitada em julgado, sem recurso, no particular. 2. Cumpre 

notar, ainda, que a execução foi proposta contra a União e o INSS, 

requerendo o autor a "citação dos réus para os cálculos anexos na forma 

dos arts. 632 e 730 do CPC, para, no prazo legal, comprovarem 

documentalmente nos autos o cumprimento integral e correto de obrigação 

de fazer (majoração dos proventos de complementação de aposentadoria 
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pagos em favor do requerente) e, para, querendo, oporem embargos à 

execução" (fl. 319). Assim, apresenta-se acertada a procedência dos 

embargos à execução, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva da autarquia previdenciária. 3. A imposição dos ônus 

processuais, no Direito brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, 

norteado pelo princípio da causalidade. 4. A concessão do benefício de 

assistência judiciária no processo de conhecimento permanece válida 

enquanto estiverem presentes as condições de pobreza, dentro do prazo 

prescricional, mesmo em sede de embargos à execução. O fato de a parte 

beneficiária da assistência judiciária gratuita ter se sagrado vencedora na 

ação, e ter valores a receber em virtude disso, não altera sua condição de 

hipossuficiente, sendo incabível a revogação do benefício para pagamento 

de honorários advocatícios (grifei). 5. No caso dos autos, a quantia 

executada, e afastada pelo julgado, correspondia a R$ 1.190.172,85 (um 

milhão, cento e noventa mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo o embargado totalmente vencido. Nesse contexto, deve 

o embargado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, nos 

termos do art. 85, §3º, do CPC/2015, ficando, no entanto, suspensa a 

cobrança da verba, tendo em vista que se trata de beneficiário de 

assistência judiciária (CPC/2015, art. 98, §3º). 6. Apelação do embargado 

não provida. 7. Apelação do INSS, parcialmente, provida (5).A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação do embargado, e deu parcial 

provimento à apelação da parte exequente/embargada”. (AC 

00183704920164013800, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 

27/06/2018). Desta forma, seguindo tais posicionamentos, rechaço esta 

pretensão do impugnante, mantendo a assistência judiciária outrora 

deferida. No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 700,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada. Efetuado o pagamento, expeça-se o competente 

alvará ao titular do direito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003883-05.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DALIA GOMES MACHADO FERNANDES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 12/06/2018 (Num. 14174280) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003543-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ILDA DA COSTA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 30/04/2018 (Num. 15109657) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 137 de 541



limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

10h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002169-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA GERALDO GARCIA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002169-10.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDINA GERALDO GARCIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 09/03/2018 (Num. 14748439) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

10h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005362-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005362-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação (id. 15605429). É o relatório. 

Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha 

outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo 

único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Custas e honorários advocatícios 

indevidos. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas 

e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSEANE DE LUNA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002462-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA JOSEANE DE LUNA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 
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se deu em 06/11/2017 (Num. 13156183) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

08h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002325-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento de concessão 

do benefício se deu em 21/03/2018 (Num. 13054960), termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

05/05/2018 não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

JOAO CERCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000052-46.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO CERCENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. Ante o conteúdo do termo de audiência de id. 14640958 

bem como diante da certidão retro, intime-se o patrono da parte autora 

para se manifestar no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005796-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI INES GRANDO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005796-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLARI INES GRANDO RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos /BG. Trata-se de Ação 

Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência Liminar ajuizada por 

CLARI INES GRANDO contra a PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOSICLA DOS SERVIDORES DE SORRISO, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento 

integral dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, uma 

vez que a autora sustenta que houve redução arbitrária do montante a ser 

recebido por ela a título de aposentadoria. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, o restabelecimento integral dos proventos dos quais 

tem direito, uma vez que é beneficiária de aposentadoria por tempo de 

contribuição, afirmando que a requerida, de forma arbitrária, reduziu o 

valor do benefício. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 
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para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. In casu, ainda que a autora afirme não estar recebendo o valor 

integral dos proventos, fato é que ainda assim vem recebendo o valor de 

R$ 2.894,06, não restando demonstrado, portanto, o receio de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, podendo esperar o curso natural do 

feito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005838-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEVALCI ANTONIO PIMENTA (AUTOR(A))

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005838-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GEVALCI ANTONIO PIMENTA RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. É requisito de admissibilidade da inicial a comprovação do 

indeferimento do benefício pela via administrativa, desta forma, não pode 

este Juízo aventurar-se em receber a petição inicial quando ausente o 

indeferimento. Sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO 

BENEFÍCIO. CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

DESNECESSIDADE. 1- De acordo com o entendimento exarado por esta 

Corte, em ações de cunho previdenciário, ainda que não se condicione a 

busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, 

exige-se prévia provocação da instância administrativa e a sua negativa 

para o ajuizamento da ação. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, 

no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral 

reconhecida. 2- O entendimento do STF e deste Tribunal é o de que, nas 

ações ajuizadas após o julgado supra transcrito, exige-se a comprovação 

do prévio requerimento administrativo. Em momento algum exige-se a 

juntada de todo o procedimento administrativo para caracterizar o 

interesse de agir. 3- Embora se reconheça o poder instrutório do Juiz, 

conforme o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, a 

exigência de juntar cópia de todo o procedimento administrativo extrapola 

os limites do artigo 282, III do Código de Processo Civil, por não se tratar de 

documento essencial à demanda. 4- Não é razoável impor à agravante que 

arque com os custos das cópias integrais do procedimento administrativo, 

considerando ter declarado sua hipossuficiência e obtido os benefícios da 

justiça gratuita. 5- Agravo de instrumento provido”. (TRF-3 - AI: 

00268374820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015). Nos autos, ainda que conste o requerimento (id. 

15749890), não restou comprovado o indeferimento do benefício. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, trazendo aos autos o comprovante de indeferimento do benefício 

pela via administrativa, sob pena de indeferimento da inicial. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CLASSE (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000379-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE MARIA CLASSE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio Previdenciário 

de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por JOSE MARIA CLASSE, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do beneficio de 

aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – rural. Para 

tanto, afirma que é pessoa idosa (mais de 62 anos) e que na infância 

iniciou o labor rural juntamente com sua família, havendo começado a 

contribuir para o requerido no ano de 1976, quando então passou a 

exercer atividades no perímetro urbano. Recebida a inicial foi indeferida a 

antecipação da tutela e determinada a citação do requerido (id n. 

11580288). O Requerido apresentou contestação, aduzindo 

preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente à propositura da ação, e no mérito aduziu que não há que 

se falar em aposentadoria mista, uma vez que o requerente não 

comprovou a qualidade de rurícola (id n. 12536794), o que foi impugnado 

pela parte autora no id. 12970071. Saneado o feito, afastada a preliminar 

aduzida, fora designada audiência de instrução e julgamento (id. 

13230299), inquirindo-se no ato as testemunhas da parte autora 

(14641158). Permaneceram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por JOSE 

MARIA CLASSE, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. A Constituição Federal prevê em seu art. 201, § 7º, I, o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, in verbis: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco 

anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) Desta forma 

pode-se verificar que no caso de aposentadoria por tempo de 

contribuição, necessária a comprovação do tempo de contribuição para 

fazer jus ao beneficio. Necessário ainda o preenchimento do período de 

carência, de acordo com o disposto no artigo 24 e 25 da Lei 8213/1991, in 

verbis: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) II - aposentadoria por 

idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 

contribuições mensais”. A norma infraconstitucional, no caso, a Lei nº 

8.213/91, tem a seguinte redação original: “Art. 55. O tempo de serviço 

será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 

compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das 

categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 

anterior à perda da qualidade de segurado: § 2º O tempo de serviço do 

segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
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será computado independentemente do recolhimento das contribuições a 

ele correspondentes, exceto para efeito de carência, (grifei) conforme 

dispuser o Regulamento. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no 

RGPS, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou 

de serviço na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se 

compensarão financeiramente. Art. 96. O tempo de contribuição ou de 

serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação 

pertinente, observadas as normas seguintes:I a III - omissis IV - O tempo 

de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência 

Social só será contada mediante indenização da contribuição 

correspondente ao período respectivo (grifei), com os acréscimos legais”. 

O tempo de labor na atividade rural, exercido em regime de economia 

familiar, em período anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser adicionado ao 

tempo de serviço urbano para fins de aposentadoria por tempo de 

contribuição, nos termos do disposto nos artigos 55, § 2º, da Lei nº 

8.213/91, sendo vedado o cômputo desse período para efeito de carência. 

Todavia, não há que se falar em aposentadoria por idade híbrida ao 

requerente, uma vez que o mesmo conta hoje com 63 anos de idade (Num. 

11557568-Pág.6), enquanto que o artigo 48, da Lei n. 8213/91, dispõe que 

“a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONSTATAÇÃO 

DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO 

NÃO PREENCHIDO. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto 

no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais 

condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 

ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. Requisito etário não preenchido. (TRF4, APELREEX 

0019764-42.2013.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 

ALMEIDA, D.E. 13/11/2014) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATTOS (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005375-66.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE MATTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

FRANCISCO DE MATTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurada especial – rural, para tanto, afirma que conta com 64 anos de 

idade, tendo iniciado a labuta rural na infância com seus pais, perdurando 

a atividade rural até o ano de 2017. A inicial veio instruída com os 

documentos. Recebida a inicial foi indeferido o pedido de antecipação da 

tutela e determinada a citação do requerido (Num. 10332625). O 

Requerido, mesmo citado, deixou de contestar a demanda. Designada 

audiência de instrução, a mesma foi realizada em 08/10/2018, tendo sido 

inquiridas uma testemunha da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 14641224). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por FRANCISCO DE 

MATTOS contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. Não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei 

nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando 

homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 

(cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 

1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda 

Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime 

geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 

condições: II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão do benefício 

da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá preencher os 

requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que o mesmo 

nasceu em 16/12/1953 (Num. 10330951). O ponto controverso do 

presente feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício 

de atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde o ano de 1979 até o ano de 1997, mormente pelo título 

de eleitor emitido em 24/04/1979, certidão de nascimento da filha, datadas 
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em 1993, constando sua profissão como agricultor, notas fiscais dos anos 

de 1982 a 1997, contratos de arrendamento de 1983 a 1985, 1985 a 1988, 

1986 a 1989, 1991 a 1992, bem como carteirinha do sindicato rural 

constando mensalidades pagas de 1980 a 1985 e, depois, em 1990. 

Portanto, os documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início 

de prova documental para comprovação do exercício de atividade rurícola. 

Nesse sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL 

PELO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A 

Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por 

idade ao Trabalhador Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 

55 anos de idade, se mulher, desde que comprove o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico ao 

período de carência. 2. No caso dos autos, conforme analisado pelo 

Tribunal de origem, o autor tem direito a receber o benefício da 

aposentadoria por idade, tendo em vista que os documentos juntados aos 

autos acrescidos pela prova testemunhal são suficientes para demonstrar 

o exercício de atividade rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no 

CNIS do autor não afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a 

lei exige o exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, 

conforme preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se 

referem a vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo 

Regimental do INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente a documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. A testemunha 

Sr. Luiz Gustavo Dal Magro aduz em seu depoimento que conhece o autor 

há mais de 16 anos e que ele sempre exerceu atividade rural, sendo que 

de 2006 até o presente ano o requerente lhe presta serviços em sua 

chácara, onde cuida da horta e dos animais. Assim, a prova testemunhal 

corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício da atividade 

rural. O início de prova material trazido pela parte requerente é confirmado 

assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, 

cujos documentos têm força suficiente para preencher os requisitos 

exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe a 

aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 

como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (13/04/2017 – Num. 

10330967), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por ALECIO BARP, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados na inicial, objetivando o pagamento do beneficio de 

aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial – rural, para 

tanto, afirma que conta com 66 anos de idade, tendo iniciado a labuta rural 

na infância com seus pais, perdurando a atividade rural até os dias atuais. 

A inicial veio instruída com os documentos. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (Num. 10845466). O Requerido, 

devidamente citado, apresentou contestação, alegando, em síntese, a falta 

de qualidade de segurado (Num. 10103577). Designada audiência de 

instrução, a mesma foi realizada em 05/09/2018, tendo sido inquiridas 

duas testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado 

alegações finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação 

pelo requerido, ante sua ausência no ato (Num. 15234940). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ALECIO BARP 

contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. Não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

passo a análise do mérito. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei 

nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando 

homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. 

Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 

(cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 

1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda 

Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime 

geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 

condições: II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão do benefício 

da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá preencher os 

requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua” (grifei). Assim dispõe o art. 48, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.” § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito da idade 

mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já que 

reside no ventre dos autos documentos onde se constata que o mesmo 

nasceu em 30/07/1952 (Num. 10837263). O ponto controverso do 

presente feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício 

de atividade rural da requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 - §3º – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (grifei)” 

A parte autora juntou documentos que comprovam a atividade rural 

desenvolvida desde o ano de 1965 até o ano de 2018, mormente pelo 

cadastro de imóveis rurais do pai do autor, Sr. Arcelino Barp o qual 

demonstra que o mesmo foi proprietário de imóvel rural de 1965 a 1991; 

certidão de casamento datada em 04/03/1975, constando sua profissão 

como agricultor; recibo de prestação de serviços na Fazenda Duas 

Palmeiras correspondentes aos anos de 1987,1990,2000 e 2005; 

recolhimento de mensalidades perante o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Caibi/SC correspondentes a 27/05/1975, 25/11/1980, 

02/06/1975, 15/08/1977, 06/09/1978 e de janeiro a dezembro de 1982; 

notas fiscais dos anos de 1977, 1981 e 1984; contrato de compra e venda 

de grãos de 05/06/1985; declaração de exercício de atividades no 

Sindicato de Trabalhadores de Sorriso/MT na data de 17/04/2017, contrato 

de arrendamento de sítio de 01/01/2006 a 31/12/2019. Portanto, os 

documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova 

documental para comprovação do exercício de atividade rurícola. Nesse 

sentido o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. BENEFÍCIO DEVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida a aposentadoria por idade ao Trabalhador 

Rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, em número de meses idêntico ao período de carência. 

2. No caso dos autos, conforme analisado pelo Tribunal de origem, o autor 

tem direito a receber o benefício da aposentadoria por idade, tendo em 

vista que os documentos juntados aos autos acrescidos pela prova 

testemunhal são suficientes para demonstrar o exercício de atividade 

rural. 3. Ademais, ressalte-se que os registros no CNIS do autor não 

afastam, por si só, o direito ao benefício, uma vez que a lei exige o 

exercício de atividade rural em período integral ou descontínuo, conforme 

preceituam os arts. 48, §§ 1o. e 2o. da Lei 8.213/91, e se referem a 

vínculos empregatício em curto espaço de tempo. 4. Agravo Regimental do 

INSS desprovido.” (STJ. 1ª T. - AgRg no AREsp: 327119 PB 

2013/0107806-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. 

02/06/2015) Outrossim, não suficiente toda documentação constante nos 

autos, a prova testemunhal corrobora a prova documental. As duas 

testemunhas ouvidas por este juízo foram categóricas em dizer que 

conhecem o autor há mais de 15 anos e que ele sempre exerceu atividade 

rural, sendo que a testemunha Amélio Faita afirma que o requerente, nos 

dias atuais, possui uma chácara onde produz alguns alimentos e que, em 

uma bicicleta, os revende na cidade. Assim, a prova testemunhal 

corrobora a prova documental e inclusive atesta o exercício da atividade 

rural. O início de prova material trazido pela parte requerente é confirmado 

assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, 

cujos documentos têm força suficiente para preencher os requisitos 

exigidos pela Lei nº 8.213/91, pelo que o réu deve conceder-lhe a 

aposentadoria rural, devendo a presente ação deve ser julgada 

procedente, pois vejamos: “PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Este Tribunal, na 

linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que "a ausência de prévio requerimento administrativo 

não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão 

de seu benefício previdenciário" (AgRg no REsp 1179627/RS, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.6.2010), bem como que sua exigência 
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como condição ao ajuizamento de ação para a obtenção de benefício 

previdenciário não se coaduna com o art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal (cf. AC 0005512-95.2010.4.01.9199/PI, Juiz Federal Marcos 

Augusto de Sousa (convocado), Primeira Turma, e-DJF1 30.6.2011 p. 

251), não havendo que se falar, de outro modo, em violação ao princípio 

da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) ao se assegurar o 

jurisdicionado o pleno acesso à justiça. Precedentes. Ressalva do ponto 

de vista em sentido contrário do Relator. 2. Não obstante o art. 273, caput, 

do CPC, dispor que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser 

antecipados, total ou parcialmente, desde que requeridos pela parte, é 

possível o juiz antecipá-la de ofício, tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material 

alegado. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Nos termos da Lei nº 

8.213/91, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para homem e 55 anos 

para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva 

carência, por meio de prova material corroborada por prova testemunhal 

coerente e robusta. 4. No caso concreto, a documentação juntada aos 

autos (contrato de comodato; contrato particular de compromisso de 

compra e venda), em que consta a qualificação de agricultor, é 

contemporânea aos fatos a que se visa comprovar, tendo sido 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta, atestando a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 5. A prova testemunhal, coerente e robusta, 

comprova a qualidade de trabalhador rural, atendendo ao período de 

carência exigido por lei. 6. Não havendo requerimento administrativo, o 

benefício, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, é devido a 

partir do ajuizamento da ação e não da data do implemento etário para 

concessão do benefício, como requerido pela autora na inicial. 7. Juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 8. Honorários advocatícios fixados em de 10% (dez por cento) 

sobre as prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 

111 do STJ). 9. O INSS é isento de custas por força de Lei Estadual. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273). 11. Apelação a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 31244 

RO 0031244-10.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2012, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.1363 de 05/10/2012, destacamos). Por fim 

deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria por 

idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. Destarte, nos autos estão presentes tanto a prova testemunhal 

quanto a material, ambas em simetria. Portanto, conclui-se que a parte 

autora preenche os requisitos da Lei Previdenciária para fazer jus à 

aposentadoria por idade em decorrência do exercício de atividade rural, 

nos termos do art. 142 c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e concedo ao 

requerente o benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, 

retroativa a data do requerimento administrativo (21/11/2016 – Num. 

10837358), no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, fazendo-o com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DANIEL (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001435-93.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEONICE DANIEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por 

CLEONICE DANIEL contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que em razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma 

encontra-se incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo 

o requerido indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial (Num. 5589397), foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade da parte autora (Num. 

9094920), tendo a mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 

8833720). Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou 

acostado no Num. 12987330, sobre o qual se manifestou a parte autora, 

tendo quedado inerte o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por CLEONICE DANIEL contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial (Num. 12987330) é possível divisar que a parte 

autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não 

havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, 

conforme consta no laudo pericial, embora parte autora apresentar 

condromalácia femuropatelar (M22), neoplasia benigna de membro inferior 

esquerdo (D16.9), fato é que tais enfermidades podem ser tratadas e 

trazem limitações mínimas a vida da periciada, não apresentando nenhuma 

incapacidade laboral. Assim, não merece guarida a pretensão da parte 

autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 
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da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DREILICH DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004078-24.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA LUCIA DREILICH DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por ANA LUCIA DREILICH contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, o mesmo encontra-se incapacitado para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 9364241), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 10121632), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 10624853). Determinada a realização de perícia, 

o laudo pericial restou acostado no Num. 12767660, sobre o qual 

manifestaram a parte autora e a parte requerida. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por ANA 

LUCIA DREILICH DE ALMEIDA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 12767660) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, conforme 

consta no laudo pericial, a autora possui 32 anos de idade, e, embora 

tenha apresentado história de nefrectomia esquerda no ano de 2015, fato 

é que, atualmente, a autora não comprova incapacidade para exercer sua 

atividade laboral de manicure. Assim, não merece guarida a pretensão da 

parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002042-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002042-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 7371051), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 7265301), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8320014). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 14099740, sobre o qual manifestaram a parte autora e a parte 

requerida. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 14099740) é possível 

divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, 

desta forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no 

item III. Ademais, conforme consta no laudo pericial, a autora possui 

apenas 30 anos de idade e, embora apresente alterações degenerativas 

em coluna lombar, fato é que não restou evidenciada nenhuma limitação 

funcional. Assim, não merece guarida a pretensão da parte autora, 

conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 
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convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Por fim, quanto a alegada falta de 

menção à especialidade da i. perita designada por este juízo, insta 

consignar que, conforme se depreende do laudo acostado aos autos, a 

expert se trata de médica do trabalho com pós graduação em perícia 

médica, portanto, a mesma se mostra completamente habilitada para 

realização do laudo pericial impugnado, ainda que haja discordância da 

parte autora. Outrossim, quando do indeferimento da tutela antecipada de 

urgência em num. 6680151, foi consignado que a autora não havia juntado 

aos autos laudos médicos que fossem capazes de atestar a sua 

incapacidade, situação esta que perdurou até o momento, uma vez que 

não foi apresentado pela requerente nenhum outro laudo médico capaz de 

corroborar com suas alegações. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003887-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JOSEFA JOVELINA AZOVEDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003887-42.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSEFA JOVELINA AZOVEDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 13/03/2018 (Num. 15316771) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

13h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003888-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003888-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DA PAZ SILVA CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 26/03/2018 (Num. 15307572) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 
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âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

13h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003593-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO (ADVOGADO(A))

SANDRA LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003593-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SANDRA LUIZ DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 27/03/2018 (Num. 13969908) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

14h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002605-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002605-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA PESSOA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 13/11/2017 (Num. 14347462) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 
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de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

14h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003166-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

LORENI MARIZETE DALASTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003166-90.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LORENI MARIZETE DALASTRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/04/2018 (Num. 14677999) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

15h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003072-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003072-45.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 15/06/2018 (Num. 13603890) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

15h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003163-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA VIEIRA BASSO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 148 de 541



RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 07/02/2017 (Num. 14701605) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

16h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001430-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001430-08.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE OLIVEIRA FEITOSA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente de n. 

13054340, homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002680-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE CARVALHO EVANGELISTA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002680-08.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO EVANGELISTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. 

Considerando a necessidade de realização de perícia para constatação 

da incapacidade da parte autora, nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 16h30min para realização 

da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica 

acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte 

autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma 

tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a 

qual deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001869-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA COLOMBO PIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001869-19.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA HELENA COLOMBO PIVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado não se manifestou 

sobre os cálculos de n. 13216807, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002197-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR FRANCISCO SOLERA (ADVOGADO(A))

MARLENE LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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SORRISO DESPACHO Processo: 1002197-75.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLENE LOPES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 19/01/2018 (Num. 12978901) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/04/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

17h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002874-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

FERNANDO PRIORI ZANATTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002874-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDO PRIORI ZANATTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 31/10/2017 (Num. 14540329) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 01/01/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

17h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMERSON COSTA POLIZZATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001327-98.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EMERSON COSTA POLIZZATTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Ante a manifestação retro, consigno que, decorrido o 

prazo estabelecido na sentença para cessação do benefício concedido 

em sede de sentença, o autor deverá pleitear pelo recebimento dos 

valores não pagos na forma do artigo 534 do NCPC. Portanto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA FORNI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002846-40.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

REGINA CELIA FORNI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002158-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

LAURI ARI RHODEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002158-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAURI ARI RHODEN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

GLEDISON DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001367-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GLEDISON DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG Sobre o petitório de id. 15822977, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 15 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004825-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RENIS MAURO KOJIMA (AUTOR(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004825-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RENIS MAURO KOJIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por RENIS 

MAURO KOJIMA, em face do INSS, na qual requer seja concedido o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural. Vieram-me os 

autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte 

autora pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º do art. 109 da CF, 

assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no 

foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que 

a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 

condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o 

entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006440-96.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 02/05/2017 (Num. 12067871) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/12/2017 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 
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honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

18h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO WILMAR FULBER (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000350-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HILARIO WILMAR FULBER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por HILÁRIO 

WILMAR FÜLBER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do 

beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – 

rural. Para tanto, afirma que é pessoa idosa (mais de 55 anos) e que na 

infância iniciou o labor rural juntamente com sua família, havendo 

começado a contribuir para o requerido no ano de 2005, quando então 

passou a exercer atividades no perímetro urbano. Recebida a inicial foi 

indeferida a antecipação da tutela e determinada a citação do requerido (id 

n. 11585734). O Requerido apresentou contestação, aduzindo 

preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente à propositura da ação, e no mérito aduziu que não há que 

se falar em aposentadoria mista, uma vez que o requerente não 

comprovou a qualidade de rurícola (id n. 12536794), o que foi impugnado 

pela parte autora no id. 12994724. Saneado o feito, afastada a preliminar 

aduzida, fora designada audiência de instrução e julgamento (id. 

13060420), inquirindo-se no ato as testemunhas da parte autora (id. 

14640801). Permaneceram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por HILÁRIO 

WILMAR FÜLBER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. A Constituição Federal prevê em seu art. 201, § 7º, I, o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, in verbis: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco 

anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) Desta forma 

pode-se verificar que no caso de aposentadoria por tempo de 

contribuição, necessária a comprovação do tempo de contribuição para 

fazer jus ao beneficio. Necessário ainda o preenchimento do período de 

carência, de acordo com o disposto no artigo 24 e 25 da Lei 8213/1991, in 

verbis: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) II - aposentadoria por 

idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 

contribuições mensais”. A norma infraconstitucional, no caso, a Lei nº 

8.213/91, tem a seguinte redação original: “Art. 55. O tempo de serviço 

será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 

compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das 

categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 

anterior à perda da qualidade de segurado: § 2º O tempo de serviço do 

segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 

será computado independentemente do recolhimento das contribuições a 

ele correspondentes, exceto para efeito de carência, (grifei) conforme 

dispuser o Regulamento. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no 

RGPS, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou 

de serviço na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se 

compensarão financeiramente. Art. 96. O tempo de contribuição ou de 

serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação 

pertinente, observadas as normas seguintes:I a III - omissis IV - O tempo 

de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência 

Social só será contada mediante indenização da contribuição 

correspondente ao período respectivo (grifei), com os acréscimos legais”. 

O tempo de labor na atividade rural, exercido em regime de economia 

familiar, em período anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser adicionado ao 

tempo de serviço urbano para fins de aposentadoria por tempo de 

contribuição, nos termos do disposto nos artigos 55, § 2º, da Lei nº 

8.213/91, sendo vedado o cômputo desse período para efeito de carência. 

Todavia, não há que se falar em aposentadoria por idade híbrida ao 

requerente, uma vez que o mesmo conta hoje com 56 anos de idade (Num. 

11545838-Pág.7), enquanto que o artigo 48, da Lei n. 8213/91, dispõe que 

“a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONSTATAÇÃO 

DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO 

NÃO PREENCHIDO. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto 

no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais 

condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 

ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. Requisito etário não preenchido. (TRF4, APELREEX 

0019764-42.2013.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 

ALMEIDA, D.E. 13/11/2014) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ARNILDO PAULO KRIESER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005059-53.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARNILDO PAULO KRIESER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por ARNILDO 

PAULO KRIESER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o pagamento do 
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beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – 

rural. Para tanto, afirma que possui mais de 56 anos e que na infância 

iniciou o labor rural juntamente com sua família, havendo começado a 

contribuir para o requerido no ano de 1996, quando então passou a 

exercer atividades no perímetro urbano. Recebida a inicial foi indeferida a 

antecipação da tutela e determinada a citação do requerido (id n. 

10100066). O Requerido apresentou contestação, aduzindo 

preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente à propositura da ação, e no mérito aduziu que não há que 

se falar em aposentadoria mista, uma vez que o requerente não 

comprovou a qualidade de rurícola (id n. 10897756), o que foi impugnado 

pela parte autora no id. 11245561. Saneado o feito, afastada a preliminar 

aduzida, fora designada audiência de instrução e julgamento (id. 

11617196), inquirindo-se no ato as testemunhas da parte autora (id. 

12936002). Permaneceram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por ARNILDO 

PAULO KRIESER, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. A Constituição Federal prevê em seu art. 201, § 7º, I, o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, in verbis: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco 

anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) Desta forma 

pode-se verificar que no caso de aposentadoria por tempo de 

contribuição, necessária a comprovação do tempo de contribuição para 

fazer jus ao beneficio. Necessário ainda o preenchimento do período de 

carência, de acordo com o disposto no artigo 24 e 25 da Lei 8213/1991, in 

verbis: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) II - aposentadoria por 

idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 

contribuições mensais”. A norma infraconstitucional, no caso, a Lei nº 

8.213/91, tem a seguinte redação original: “Art. 55. O tempo de serviço 

será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 

compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das 

categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 

anterior à perda da qualidade de segurado: § 2º O tempo de serviço do 

segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 

será computado independentemente do recolhimento das contribuições a 

ele correspondentes, exceto para efeito de carência, (grifei) conforme 

dispuser o Regulamento. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no 

RGPS, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou 

de serviço na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se 

compensarão financeiramente. Art. 96. O tempo de contribuição ou de 

serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação 

pertinente, observadas as normas seguintes:I a III - omissis IV - O tempo 

de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência 

Social só será contada mediante indenização da contribuição 

correspondente ao período respectivo (grifei), com os acréscimos legais”. 

O tempo de labor na atividade rural, exercido em regime de economia 

familiar, em período anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser adicionado ao 

tempo de serviço urbano para fins de aposentadoria por tempo de 

contribuição, nos termos do disposto nos artigos 55, § 2º, da Lei nº 

8.213/91, sendo vedado o cômputo desse período para efeito de carência. 

Todavia, não há que se falar em aposentadoria por idade híbrida ao 

requerente, uma vez que o mesmo conta hoje com 57 anos de idade (Num. 

10095390-Pág.1), enquanto que o artigo 48, da Lei n. 8213/91, dispõe que 

“a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONSTATAÇÃO 

DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO 

NÃO PREENCHIDO. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto 

no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais 

condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 

ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. Requisito etário não preenchido. (TRF4, APELREEX 

0019764-42.2013.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 

ALMEIDA, D.E. 13/11/2014) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000347-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCA MENDES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por 

FRANCISCA MENDES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial – rural. Para tanto, afirma que possui mais de 56 anos e 

que na infância iniciou o labor rural juntamente com sua família, havendo 

começado a contribuir para o requerido no ano de 2005, quando então 

passou a exercer atividades no perímetro urbano. Recebida a inicial foi 

indeferida a antecipação da tutela e determinada a citação do requerido (id 

n. 11585475). O Requerido apresentou contestação, aduzindo 

preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente à propositura da ação, e no mérito aduziu que não há que 

se falar em aposentadoria mista, uma vez que o requerente não 

comprovou a qualidade de rurícola (id n. 12529059), o que foi impugnado 

pela parte autora no id. 12994219. Saneado o feito, afastada a preliminar 

aduzida, fora designada audiência de instrução e julgamento (id. 

13060305), inquirindo-se no ato as testemunhas da parte autora (id. 

14640712). Permaneceram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por 

FRANCISCA MENDES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. A Constituição Federal prevê em seu art. 

201, § 7º, I, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, in 

verbis: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) Desta forma pode-se verificar que no caso de aposentadoria por 

tempo de contribuição, necessária a comprovação do tempo de 

contribuição para fazer jus ao beneficio. Necessário ainda o 

preenchimento do período de carência, de acordo com o disposto no artigo 

24 e 25 da Lei 8213/1991, in verbis: “Art. 24. Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências. Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e 

aposentadoria especial: 180 contribuições mensais”. A norma 

infraconstitucional, no caso, a Lei nº 8.213/91, tem a seguinte redação 
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original: “Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma 

estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente 

às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 

11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: § 2º 

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início 

de vigência desta Lei, será computado independentemente do 

recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito 

de carência, (grifei) conforme dispuser o Regulamento. Art. 94. Para efeito 

dos benefícios previstos no RGPS, é assegurada a contagem recíproca do 

tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na 

atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas 

de previdência social se compensarão financeiramente. Art. 96. O tempo 

de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de 

acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:I a III 

- omissis IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade 

de filiação à Previdência Social só será contada mediante indenização da 

contribuição correspondente ao período respectivo (grifei), com os 

acréscimos legais”. O tempo de labor na atividade rural, exercido em 

regime de economia familiar, em período anterior à Lei nº 8.213/91, pode 

ser adicionado ao tempo de serviço urbano para fins de aposentadoria por 

tempo de contribuição, nos termos do disposto nos artigos 55, § 2º, da Lei 

nº 8.213/91, sendo vedado o cômputo desse período para efeito de 

carência. Todavia, não há que se falar em aposentadoria por idade híbrida 

à parte requerente, uma vez que a mesma conta hoje com 56 anos de 

idade (Num. 11544771-Pág.3), enquanto que o artigo 48, da Lei n. 8213/91, 

dispõe que “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONSTATAÇÃO 

DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO 

NÃO PREENCHIDO. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto 

no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais 

condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 

ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. Requisito etário não preenchido. (TRF4, APELREEX 

0019764-42.2013.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 

ALMEIDA, D.E. 13/11/2014) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000170-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO SEGHETTO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000170-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEMAR ANTONIO SEGHETTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por 

VALDEMAR ANTÔNIO SEGUETTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial – rural. Para tanto, afirma que possui mais de 59 anos e 

que na infância iniciou o labor rural juntamente com sua família, havendo 

começado a contribuir para o requerido no ano de 1999, quando então 

passou a exercer atividades no perímetro urbano. Recebida a inicial foi 

determinada a citação do requerido (id n. 11410557). O Requerido 

apresentou contestação, aduzindo preliminarmente a prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, e 

no mérito aduziu que não há que se falar em aposentadoria mista, uma vez 

que o requerente não comprovou a qualidade de rurícola (id n. 12343466), 

o que foi impugnado pela parte autora no id. 12727055. Saneado o feito, 

afastada a preliminar aduzida, fora designada audiência de instrução e 

julgamento (id. 13011961), inquirindo-se no ato as testemunhas da parte 

autora (id. 14640510). Permaneceram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por 

VALDEMAR ANTÔNIO SEGUETTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. A Constituição Federal prevê em seu art. 

201, § 7º, I, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, in 

verbis: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) Desta forma pode-se verificar que no caso de aposentadoria por 

tempo de contribuição, necessária a comprovação do tempo de 

contribuição para fazer jus ao beneficio. Necessário ainda o 

preenchimento do período de carência, de acordo com o disposto no artigo 

24 e 25 da Lei 8213/1991, in verbis: “Art. 24. Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências. Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e 

aposentadoria especial: 180 contribuições mensais”. A norma 

infraconstitucional, no caso, a Lei nº 8.213/91, tem a seguinte redação 

original: “Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma 

estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente 

às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 

11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: § 2º 

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início 

de vigência desta Lei, será computado independentemente do 

recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito 

de carência, (grifei) conforme dispuser o Regulamento. Art. 94. Para efeito 

dos benefícios previstos no RGPS, é assegurada a contagem recíproca do 

tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na 

atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes sistemas 

de previdência social se compensarão financeiramente. Art. 96. O tempo 

de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de 

acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:I a III 

- omissis IV - O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade 

de filiação à Previdência Social só será contada mediante indenização da 

contribuição correspondente ao período respectivo (grifei), com os 

acréscimos legais”. O tempo de labor na atividade rural, exercido em 

regime de economia familiar, em período anterior à Lei nº 8.213/91, pode 

ser adicionado ao tempo de serviço urbano para fins de aposentadoria por 

tempo de contribuição, nos termos do disposto nos artigos 55, § 2º, da Lei 

nº 8.213/91, sendo vedado o cômputo desse período para efeito de 

carência. Todavia, não há que se falar em aposentadoria por idade híbrida 

à parte requerente, uma vez que a mesma conta hoje com 60 anos de 

idade (Num. 11407095-Pág.3), enquanto que o artigo 48, da Lei n. 8213/91, 

dispõe que “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CONSTATAÇÃO 

DE VÍNCULOS URBANOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. REQUISITO ETÁRIO 

NÃO PREENCHIDO. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto 

no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas que satisfaçam as demais 

condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade 

ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº 

8.213/91. Requisito etário não preenchido. (TRF4, APELREEX 

0019764-42.2013.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 

ALMEIDA, D.E. 13/11/2014) Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 
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resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003632-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

GENARO GIMENES BENITES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003632-21.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENARO GIMENES BENITES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por GENARO GIMENES BENITES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devido às enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos para obtenção do benefício 

requestado, pleiteando pela procedência da peça inaugural. Recebida a 

inicial foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido 

(Num. 9329754). O requerido apresentou contestação, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ingresso 

da demanda, e no mérito, sustentou a ausência de incapacidade laborativa 

da parte autora (Num. 10224693), o que fora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 10436915). Afastada a preliminar aduzida e 

determinada a realização de perícia (Num. 10797934), o laudo restou 

juntado no Num. 12767836, sobre o qual manifestou a parte autora e o 

requerido (Num. 13085878 e 13690114). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por GENARO GIMENES BENITES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos constantes 

no Num. 9074966. Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a 

existência ou não de doença que afete a capacidade para o trabalho, para 

só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução da parte requerente, a idade, bem como se a incapacidade para 

o trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico 

pericial acostados aos autos (Num. 12767836), verifica-se que a 

incapacidade da parte autora é total e permanente para exercer atividade 

laboral de serviços gerais em serralheria. Assim, considerando que a 

parte autora possui mais de 53 anos, considerando que é hipossuficiente 

econômico, que está incontestavelmente incapacitado para as atividades 

laborativas habituais, sendo pouco provável a sua reabilitação, e, ainda, o 

grau de instrução do mesmo, tenho que restam preenchidos os requisitos 

para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo do 

auxílio-doença (17/04/2017 – Num. 9074966), nos termos do art. 43, da Lei 

n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DAL PRA (AUTOR(A))

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000930-05.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

TIAGO DAL PRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Auxílio Acidente ajuizada por TIAGO 

DAL PRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

e/ou auxílio acidente em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos 

problemas de saúde enfrentados, encontra-se incapacitado para 

realização de atividades laborativas, tendo o requerido cessado o 

beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial 

(Num. 5507010), foi determinada a citação do requerido. O requerido 

contestou a demanda alegando preliminar de prescrição quinquenal das 

parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como a 

ausência de incapacidade laborativa pela parte autora (Num. 7131325), o 

que fora impugnado pela parte autora (Num. 8262260). Afastada a 

preliminar aduzida, e determinada realização de perícia (Num. 9686445), o 

laudo restou juntado aos autos no Num. 13149667, sobre o qual fora 

oportunizada manifestação às partes. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

pedido de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou 

Auxílio Acidente ajuizada por TIAGO DAL PRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 13149667) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, desta forma não há comprovação 

do requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. 

Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 

CAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 

42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 
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2) cumprimento do período de carência (12 contribuições), quando exigida; 

3) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) representando esta última 

aquela incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 2. Restando 

incontroverso o cumprimento dos requisitos: qualidade de segurado e 

período de carência; a controvérsia trazida pelo INSS cinge-se à presença 

da incapacidade total/parcial e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência. 3. Na hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) 

concluiu que a parte autora é portadora de espondilodiscoartrose de 

coluna cervical com radiculopatia (CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando 

de acompanhamento médico e fisioterápico, incapacitada parcial e 

permanentemente para o exercício de atividades laborais que exijam 

esforço físico moderado ou severo, longos períodos em posições que 

mantenham má postura para a coluna e extensos percursos de 

deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório ao afirmar que a 

incapacidade acima mencionada não se estende à atividade laborativa 

habitual da requerente (cabeleireira). A idade avançada (62 anos) não tem 

o condão de alterar a conclusão do laudo pericial, eis que a autora se 

encontra apta para a atividade laborativa que garante a sua subsistência, 

não necessitando ser reabilitada em outra função.(grifei) (...)”. Apelação 

do INSS provida. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do 

INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00535335820174019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Quanto a impugnação do laudo médico, pela 

parte autora, requerendo seja confeccionado novo laudo médico-pericial 

para sanar divergências, fato é que a perícia restou satisfatoriamente 

conclusiva, no sentido de que a paciente não possui no momento 

incapacidade laboral, não merecendo prosperar sua pretensão. Nesse 

se n t i d o :  “ P R E V I D E N C I Á R I O  E  P R O C E S S U A L  C I V I L. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. 

NULIDADE INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 2. Inexistindo 

incapacidade, como na hipótese, inviável se mostra a concessão do 

benefício (fls. 86). 3. A prova técnica, realizada por profissional da 

confiança do Juízo, equidistante das partes, deve prevalecer sobre as 

conclusões parciais dos litigantes. 4. Ademais, negada a incapacidade, 

inócua seria a realização de audiência, pois a prova oral não substituiria a 

prova técnica para a resolução da lide. Nulidade inexistente. 5. Apelação 

d e s p r o v i d a .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0049855-06.2015.4.01.9199/MT, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda de Santana. j. 06.10.2017, 

unânime, e-DJF1 16.02.2018). “Grifou-se.” Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002814-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO LUCIANO LOPES MORAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 13/04/2018 (Num. 14571375) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

18h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005900-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005900-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por JOÃO ANILTO DE OLIVEIRA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 
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laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurado e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, após a cessação das contribuições 

no mês de junho/2014, o autor somente voltou a contribuir junto ao 

requerido em 01/02/2016, por 01 mês. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005884-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005884-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ROSA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação 

previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA ROSA 

DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença que foi cessado 

pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme 

verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Somente há nos autos dois laudos médicos, 

sendo que, um deles não possui data e o outro é de 11/02/2015, ou seja, 

há mais de 03 anos atrás. Portanto, não consta nos autos nenhum 

documento capaz de comprovar, indene de dúvidas, a incapacidade 

alegada, a qual somente restará comprovada após a realização da perícia 

judicial. Do exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição 

sumária, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005928-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO KLEIN (REQUERENTE)

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005928-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ROMILDO KLEIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por ROMILDO 

KLEIN, em face do INSS, na qual requer seja concedido o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez rural. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte autora 

pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 
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(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005971-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LIANI SCHMIDT (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005971-16.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEONICE LIANI SCHMIDT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por CLEONICE LIANI SCHMIDT em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado implantar o benefício de 

auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela 

antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido para que o 

requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Nos autos, nota-se a 

juntada de um único documento médico atualizado, sendo este 

praticamente ilegível. Quanto aos demais, são datados em longínquos anos 

de 2001 e 2002, não sendo possível auferir, indene de dúvidas, a 

incapacidade da parte autora. Sendo assim, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005941-78.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA DE JESUS LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

TEREZINHA DE JESUS LIMA em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Terra Nova do Norte/MT, 

uma vez que esta domiciliada em Nova Guarita/MT. O § 3º do art. 109 da 

CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, 

no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em 

que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que 

a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 

condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o 

entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE Terra Nova do Norte/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005966-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA TORRES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005966-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELIA MARIA TORRES DA SILVA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por CÉLIA MARIA TORRES DA SILVA em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 
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qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Há nos autos somente dois atestados médicos, não 

existindo, por outro lado, qualquer exame ou laudo médico capaz de 

corroborar com as alegações da parte autora. Sendo assim, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006071-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006071-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE RONALDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por JOSÉ RONALDO DA SILVA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Somente consta nos autos alguns atestados 

médicos e um único relatório médico do ano de 2016, não existindo 

qualquer exame complementar que corrobore com a alegação de 

incapacidade da parte autora. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005907-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

OLIVINA RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005907-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLIVINA RODRIGUES MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por OLIVINA RODRIGUES MACHADO em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, laudo médico que comprove, indene de dúvidas, a 

incapacidade laborativa da autora visto que, o único laudo médico 

acostado nos autos não é claro acerca da incapacidade, se limitando a 

descrever as patologias (id. 15803933) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 
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conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ADALBERTO OTTO FRANCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006012-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADALBERTO OTTO FRANCIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Analisando detidamente os autos, constato que não 

houve a juntada de comprovante do indeferimento do benefício pela via 

administrativa, eis que, os documentos de id. 15895735 apenas 

esclarecem que o autor requereu perante o réu o pedido de acréscimo de 

25% e que receberia a resposta em 30 dias, existindo apenas um 

documento no qual informa que o benefício esta suspenso, entretanto, 

desacompanhado de qualquer outra informação que indique a justificativa. 

Por outro lado, no CNIS do requerente, não se verifica que o benefício se 

encontra cessado. Sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1- De acordo com o entendimento 

exarado por esta Corte, em ações de cunho previdenciário, ainda que não 

se condicione a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via 

administrativa, exige-se prévia provocação da instância administrativa e a 

sua negativa para o ajuizamento da ação. Assim já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão 

geral reconhecida. 2- O entendimento do STF e deste Tribunal é o de que, 

nas ações ajuizadas após o julgado supra transcrito, exige-se a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Em momento algum 

exige-se a juntada de todo o procedimento administrativo para caracterizar 

o interesse de agir. 3- Embora se reconheça o poder instrutório do Juiz, 

conforme o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, a 

exigência de juntar cópia de todo o procedimento administrativo extrapola 

os limites do artigo 282, III do Código de Processo Civil, por não se tratar de 

documento essencial à demanda. 4- Não é razoável impor à agravante que 

arque com os custos das cópias integrais do procedimento administrativo, 

considerando ter declarado sua hipossuficiência e obtido os benefícios da 

justiça gratuita. 5- Agravo de instrumento provido”. (TRF-3 - AI: 

00268374820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação : e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015). Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 

indeferimento do benefício pela via administrativa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006063-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MAESTRO (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006063-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO MAESTRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Primeiramente, em que pese a insurgência da parte 

autora, é requisito de admissibilidade da inicial a comprovação do 

indeferimento do benefício pela via administrativa, desta forma, não pode 

este Juízo aventurar-se em receber a petição inicial quando ausente o 

requerimento administrativo, sendo que a parte autora, até este momento, 

tampouco foi submetida a perícia médica, podendo, até mesmo, obter o 

deferimento do benefício pela via administrativa. Sobre o tema: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. CÓPIA INTEGRAL DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1- De acordo com 

o entendimento exarado por esta Corte, em ações de cunho 

previdenciário, ainda que não se condicione a busca da prestação 

jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, exige-se prévia 

provocação da instância administrativa e a sua negativa para o 

ajuizamento da ação. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no 

Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida. 

2- O entendimento do STF e deste Tribunal é o de que, nas ações 

ajuizadas após o julgado supra transcrito, exige-se a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em momento algum exige-se a juntada 

de todo o procedimento administrativo para caracterizar o interesse de 

agir. 3- Embora se reconheça o poder instrutório do Juiz, conforme o 

disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, a exigência de juntar 

cópia de todo o procedimento administrativo extrapola os limites do artigo 

282, III do Código de Processo Civil, por não se tratar de documento 

essencial à demanda. 4- Não é razoável impor à agravante que arque com 

os custos das cópias integrais do procedimento administrativo, 

considerando ter declarado sua hipossuficiência e obtido os benefícios da 

justiça gratuita. 5- Agravo de instrumento provido”. (TRF-3 - AI: 

00268374820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015). Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 
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indeferimento do benefício pela via administrativa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRENO DA SILVA (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006082-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE IRENO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 22805 Nr: 3083-82.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, INSS- INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - 

OAB:5.416-MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48476 Nr: 5437-41.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL VOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99885 Nr: 2570-02.2013.811.0040

 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: MARCIO DINIS SCHALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143262 Nr: 407-44.2016.811.0040

 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: MARISETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR WHASHINTON DE OLIVEIRA TELES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerido para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 6780-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59441 Nr: 2739-91.2010.811.0040

 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): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Visto/BG

Ressai dos autos que as partes transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 5739-5745.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de 

consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Permaneçam os autos suspensos na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, sem prejuízos de posterior desarquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102437 Nr: 5361-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visto/BG

Ressai dos autos que as partes transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 798-804.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de 

consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Permaneçam os autos suspensos na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, sem prejuízos de posterior desarquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178637 Nr: 8236-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visto/BG

Ressai dos autos que as partes transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 57-63.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de 

consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Permaneçam os autos suspensos na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, sem prejuízos de posterior desarquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87563 Nr: 7073-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, MARCELO ARNO NERLING, MARCELO ARNO NERLING - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 Visto/BG

Ressai dos autos que as partes transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 1123-1129.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de 

consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Permaneçam os autos suspensos na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, sem prejuízos de posterior desarquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 5385-40.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 Visto/BG

Ressai dos autos que as partes transacionaram, requerendo a 

homologação do acordo de fls. 1500-1506.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO o acordo feito, e, via de 

consequência, julgo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a ação foi promovida pelo Parquet.

Permaneçam os autos suspensos na forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, sem prejuízos de posterior desarquivamento.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81021 Nr: 6151-30.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAISE & BAISE LTDA, ANDREA CHRISTINA DE 

MELO BAISE, ÁUREA MARIA DE MELO BAISE, MARCELO GONÇALVES 

AMORIM, DANIELE DE MELO BAISE, APARECIDO GONÇALVES DE JESUS, 

PATRICIA DE MELO BAISE ROSSATO, PAULIN BAISE, LUCIEN SIQUEIRA 

ROCHA BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Vistos/BG.

Ante a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso à fl. 156-vº, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 33323 Nr: 2479-53.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLM-M, ADLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Vistos etc.

 Ante o decurso do prazo para manifestação do executado quanto aos 

valores constritos via BACENJUD à fl. 109, defiro o levantamento pugnado 

pela exequente, devendo ser adotadas as providências cabíveis.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 162 de 541



Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199523 Nr: 9422-66.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS KRZYZANSKI, CLAUDETE LUIZA DE CESARIO 

KRZYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO GOULART - 

OAB:40.308/SC33.536, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO para efeito de 

DEFERIR o efeito suspensivo aos presentes embargos, a fim de determinar 

a suspensão do curso da execução fiscal em apenso (Código n.º 55080), 

bem como DEFERIR a substituição da penhora pretendida com fulcro no 

art. 829, §2º, do NCPC, pois garantida a execução de maneira menos 

onerosa ao devedor, sem causar qualquer prejuízo a parte 

exequente.Expeça-se mandado de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça entregar a contrafé e cópia do termo ou do auto de 

penhora ou arresto, nos termos do art. 14 da LEF, bem como proceder 

com o REGISTRO/AVERBAÇÃO da execução em apenso (Código n.º 

55080) na matrícula dos imóveis registrados sob n.º 492 e 492 junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT.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.Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para proceder a baixa da 

penhora na matrícula do imóvel n.º 8.249, caso já realizada a averbação 

determinada na fl. 625 do processo de execução em apenso (Código n.º 

55080).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 20350 Nr: 520-18.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Marcel Vanin Turchiari - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 Visto/DH.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, 

acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, 

consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de MULTA 

DE 10% e, também, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o 

valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC).Efetuado o 

PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se 

à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante ALVARÁ.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005796-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI INES GRANDO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005796-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLARI INES GRANDO RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos /BG. Trata-se de Ação 

Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência Liminar ajuizada por 

CLARI INES GRANDO contra a PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOSICLA DOS SERVIDORES DE SORRISO, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento 

integral dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, uma 

vez que a autora sustenta que houve redução arbitrária do montante a ser 

recebido por ela a título de aposentadoria. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, o restabelecimento integral dos proventos dos quais 

tem direito, uma vez que é beneficiária de aposentadoria por tempo de 

contribuição, afirmando que a requerida, de forma arbitrária, reduziu o 

valor do benefício. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. In casu, ainda que a autora afirme não estar recebendo o valor 

integral dos proventos, fato é que ainda assim vem recebendo o valor de 

R$ 2.894,06, não restando demonstrado, portanto, o receio de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, podendo esperar o curso natural do 

feito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003853-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LODEA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003853-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15954120, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003848-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003848-79.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 
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dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15976587, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006184-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ZIBETTI (EXECUTADO)

 

Processo: 1006184-56.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15977222, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-07.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010103-07.2012.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 14220425, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KEILA ARAUJO BISPO (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006088-07.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 08H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 17 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006089-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006089-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: INCOMAR - BENEFICIAMENTO 

DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a 

inicial com o seguinte documento: a) Certidão expedida fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome; A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002737-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANDRESSA SALDANHA MARINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDO VAZ SOUTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002737-26.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15574738, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA REIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 8011140-64.2015.8.11.0040 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. 15115689, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002656-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GLORIA GUARDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002656-77.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15974531, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000361-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUIZ PERIUS - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI LUIZ PERIUS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000361-38.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte autora (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito, considerando o retorno da 

carta precatória de ID. 15981668. Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006340-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUSINETH BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de reclamação proposta por LUSINETH 

BARROS DA SILVA em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos); e b) a condenação 

do banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração 

dos serviços ofertados pela parte reclamada, foi surpreendida com 

anotações de seus dados em órgãos de restrição ao crédito, situação que 

lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 12849184). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 12778558. Preliminarmente, sustenta a incompetência 

do juizado especial para processar e julgar o feito diante da necessidade 

de realização de prova pericial. No mérito, argumenta a existência de 

relação jurídica consubstanciada no Contrato n. 000051319272, bem 

assim a inadimplência da parte reclamante a ensejar a cobrança realizada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência 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), sendo, inclusive, desnecessária a produção de 

prova pericial nos termos pretendidos, situação que firma a competência 

desse juizado especial para processar e julgar a presente reclamação. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência 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. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos), cedido pela Caixa 

Econômica Federal, consubstanciado no Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

legitimidade do débito exigido em face da parte reclamante, supostamente 

contraído por este junto à Caixa Econômica Federal, o qual se lhe foi 

cedido mediante o Contrato n. 000051319272, dever processual que lhe 

foi atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se 

ao campo das alegações. Conquanto os documentos que instruem a 

contestação indiquem a realização de cessão de crédito com Caixa 

Econômica Federal, a instituição financeira reclamada não colacionou aos 

autos qualquer documento que indicasse relação negocial entre a parte 

reclamante (cedida) e a Caixa Econômica Federal (cedente). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. REGISTRO 

DESABONADOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Era ônus da 

demandada, comprovar a existência e regularidade dos débitos, assim 

como da alegada cessão de crédito, do qual não se desincumbiu 

minimamente. Desnecessária a comprovação de dano efetivo em se 

tratando de dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 

em face de outras anotações preexistentes em nome da autora. APELO 

DA AUTORA PROVIDO.” (TJRS. AC n. 70069335776. Julgado em 

27-7-2016). Por outro lado, a parte reclamante, mediante o extrato 

constante no Id. 11062758, demonstra que a instituição financeira 

reclamada tem efetuado a cobrança de valor por débito que não 

reconhece. Quanto ao dano moral. Não obstante a caracterização do ato 

ilícito, é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, 

registrava em seu desfavor inscrição negativa anterior, referente ao 

Contrato n. 01102756144000014691 firmado com EMGEA, efetivada em 

10-3-2014, consoante extrato juntado no Id. 11062758. A ocorrência 

impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para tão somente: 1) DECLARAR a 

inexistência do débito impugnado – Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos); 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 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006340-44.2017.8.11.0040
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LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)
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MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006340-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUSINETH BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de reclamação proposta por LUSINETH 

BARROS DA SILVA em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos); e b) a condenação 

do banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração 

dos serviços ofertados pela parte reclamada, foi surpreendida com 

anotações de seus dados em órgãos de restrição ao crédito, situação que 

lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 12849184). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 12778558. Preliminarmente, sustenta a incompetência 

do juizado especial para processar e julgar o feito diante da necessidade 

de realização de prova pericial. No mérito, argumenta a existência de 

relação jurídica consubstanciada no Contrato n. 000051319272, bem 

assim a inadimplência da parte reclamante a ensejar a cobrança realizada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência 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), sendo, inclusive, desnecessária a produção de 

prova pericial nos termos pretendidos, situação que firma a competência 

desse juizado especial para processar e julgar a presente reclamação. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência 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. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos), cedido pela Caixa 

Econômica Federal, consubstanciado no Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

legitimidade do débito exigido em face da parte reclamante, supostamente 

contraído por este junto à Caixa Econômica Federal, o qual se lhe foi 

cedido mediante o Contrato n. 000051319272, dever processual que lhe 

foi atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se 

ao campo das alegações. Conquanto os documentos que instruem a 

contestação indiquem a realização de cessão de crédito com Caixa 

Econômica Federal, a instituição financeira reclamada não colacionou aos 

autos qualquer documento que indicasse relação negocial entre a parte 

reclamante (cedida) e a Caixa Econômica Federal (cedente). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. REGISTRO 

DESABONADOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Era ônus da 

demandada, comprovar a existência e regularidade dos débitos, assim 

como da alegada cessão de crédito, do qual não se desincumbiu 

minimamente. Desnecessária a comprovação de dano efetivo em se 

tratando de dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 

em face de outras anotações preexistentes em nome da autora. APELO 

DA AUTORA PROVIDO.” (TJRS. AC n. 70069335776. Julgado em 

27-7-2016). Por outro lado, a parte reclamante, mediante o extrato 

constante no Id. 11062758, demonstra que a instituição financeira 

reclamada tem efetuado a cobrança de valor por débito que não 

reconhece. Quanto ao dano moral. Não obstante a caracterização do ato 

ilícito, é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, 

registrava em seu desfavor inscrição negativa anterior, referente ao 

Contrato n. 01102756144000014691 firmado com EMGEA, efetivada em 

10-3-2014, consoante extrato juntado no Id. 11062758. A ocorrência 

impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para tão somente: 1) DECLARAR a 

inexistência do débito impugnado – Contrato n. 000051319272, o qual 

gerou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$773,13 

(setecentos e setenta e três reais e treze centavos); 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 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006317-98.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANANIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006317-98.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

ANANIAS DA COSTA SILVA em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

000301033149400, o qual gerou a inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$1.050,92 (mil e cinquenta reais e noventa e dois 

centavos); e b) a condenação do banco reclamado a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, foi surpreendida com anotações de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. 

Devidamente citado, o banco reclamado apresentou contestação no Id. 

12775099. Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial 

para processar e julgar o feito diante da necessidade de realização de 

prova pericial. No mérito, argumenta a existência de relação jurídica 

consubstanciada no Contrato n. 000301033149400, bem assim a 

inadimplência da parte reclamante a ensejar a cobrança realizada. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 12849184). É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com a parte reclamada, notadamente de 

abertura de contas e prestação de serviços por elas ofertado. De outro 

lado, a parte reclamada sustenta a legitimidade da cobrança no valor de 

R$1.050,92 (mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos), cedido pelo 

Banco Santander, consubstanciado no Contrato n. 000301033149400, 

uma vez que a parte reclamante teria firmado com o Banco Santander 

“Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a 

Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física” e o “TERMO DE 

CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS”, conforme consta de sua 

assinatura (Id. 12775081), devidamente instruídos com os seus 

documentos pessoais (CPF e carteira de identidade). No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante nos referidos instrumentos são ou não da parte reclamante, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que 

foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com 

os seus princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei 

n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006317-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANANIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006317-98.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

ANANIAS DA COSTA SILVA em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

000301033149400, o qual gerou a inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$1.050,92 (mil e cinquenta reais e noventa e dois 

centavos); e b) a condenação do banco reclamado a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela parte 

reclamada, foi surpreendida com anotações de seus dados em órgãos de 

restrição ao crédito, situação que lhe ocasionou danos morais. 

Devidamente citado, o banco reclamado apresentou contestação no Id. 

12775099. Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial 

para processar e julgar o feito diante da necessidade de realização de 

prova pericial. No mérito, argumenta a existência de relação jurídica 

consubstanciada no Contrato n. 000301033149400, bem assim a 

inadimplência da parte reclamante a ensejar a cobrança realizada. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 12849184). É o relatório. A 

parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não fez 

qualquer tipo de contratação com a parte reclamada, notadamente de 

abertura de contas e prestação de serviços por elas ofertado. De outro 

lado, a parte reclamada sustenta a legitimidade da cobrança no valor de 

R$1.050,92 (mil e cinquenta reais e noventa e dois centavos), cedido pelo 
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Banco Santander, consubstanciado no Contrato n. 000301033149400, 

uma vez que a parte reclamante teria firmado com o Banco Santander 

“Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a 

Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física” e o “TERMO DE 

CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS”, conforme consta de sua 

assinatura (Id. 12775081), devidamente instruídos com os seus 

documentos pessoais (CPF e carteira de identidade). No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante nos referidos instrumentos são ou não da parte reclamante, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que 

foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com 

os seus princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei 

n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005492-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005492-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA em face da 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, alegando que aderiu ao contrato de 

adesão de carta de crédito referente a aquisição de uma moto CG 150 

START, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$449,79 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), um 

lance no valor de R$1.459,99 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) e mais uma parcela de R$449,79 (quatrocentos 

e quarenta nove reais e setenta nove centavos), perfazendo um total de 

R$2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta sete 

centavos). Sustenta que por questões econômicas e condições de saúde 

procurou a administradora para restituir o valor investido, sendo negada 

pela reclamada. Assim, pede a restituição do valor pago e a condenação 

em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. Em contestação a 

reclamada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

suscita preliminar de falta de interesse, pois já recebeu a restituição do 

valor devido. No mérito, pede a improcedência da ação. A reclamada 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição 

inicial. No mérito, pede a improcedência da ação. Passo a decidir. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentadas pelas 

reclamadas. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC estabelece 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 

são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 

Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por danos materiais e 

morais supostamente causados em razão da adesão a carta de crédito. 

Considerando a responsabilidade solidária estabelecida por lei, não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial. Essa preliminar não merece 

acolhida. Com efeito, a inépcia da inicial reside nos elementos objetivos da 

demanda, quais sejam: a causa de pedir e o pedido. São defeitos que não 

apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa. A leitura 

da petição inicial revela a presença dos requisitos necessários ao 

processamento do feito, apresentando a situação fática de modo 

compreensível. Ao narrar os fatos, a petição inicial desfecha-se numa 

conclusão inteligível, perfeitamente compatível com a pretensão da 

requerente, tanto que o requerido apresentou sua contestação, 

impugnando, especificamente, as alegações expostas na inicial. Em razão 

do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Quanto à ausência de 

interesse processual e perda do objeto. A reclamada sustenta essa 

preliminar argumentando que já houve pagamento do valor a ser restituído 

descontando-se as taxas pertinentes. O reclamante, por sua vez, alega 

que foi devolvido apenas metade do valor. Verifica-se, dessa forma, que a 

preliminar se confunde com o mérito e, com ele será apreciada. Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. Analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido não 
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merece prosperar. Com relação ao mérito, tem-se que o reclamante 

efetuou o pagamento de duas parcelas, bem como efetuou lance, no valor 

total de R$ 2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta 

sete centavos), sendo ressarcido no valor de R$ 1.099,98 (id 12141320) . 

Assim, o consorciado desistente tem sim direito à restituição dos valores 

pagos, atualizados monetariamente, porém, essa restituição, assim como a 

contagem do prazo para os juros moratórios, somente deve ocorrer 30 

(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do plano. Neste liame, a definição de consórcio: "União de diversas 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante 

esforço comum, com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis 

duráveis, por meio de autofinanciamento". (Ministério da Fazenda (Portaria 

190 de 27.10.89 do Ministério da Fazenda). Feitas tais considerações, e, 

sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial o requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. O suposto 

preenchimento da vaga do requerente, com uma provável substituição, 

não tem como automaticamente ser presumido. Havendo a desistência, 

surge o vazio. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do 

STJ, que na mesma linha entende que a restituição dos valores pagos ao 

consorciado desistente dar-se-á após o encerramento do plano: “DIREITO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

PAGAS. MOMENTO. 1. Consorciado excluído ou desistente tem direito à 

devolução das prestações pagas à administradora devidamente 

corrigidas, mas não de forma imediata, e sim somente após o prazo de 30 

(trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, com juros de mora a 

partir dessa mesma data. 2. Recurso especial provido" (ut REsp 1084778/, 

relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 19.12.2008). Com relação 

ao momento da incidência dos juros, é entendimento pacífico que o direito 

à restituição das parcelas com juros de mora deve surgir após o trigésimo 

dia do encerramento do grupo, visto que, tão-somente desta data deve ser 

caracterizada a eventual mora da administradora, nos termos da Súmula 

35 do STJ. Diante de tais considerações, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005492-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA em face da 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, alegando que aderiu ao contrato de 

adesão de carta de crédito referente a aquisição de uma moto CG 150 

START, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$449,79 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), um 

lance no valor de R$1.459,99 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) e mais uma parcela de R$449,79 (quatrocentos 

e quarenta nove reais e setenta nove centavos), perfazendo um total de 

R$2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta sete 

centavos). Sustenta que por questões econômicas e condições de saúde 

procurou a administradora para restituir o valor investido, sendo negada 

pela reclamada. Assim, pede a restituição do valor pago e a condenação 

em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. Em contestação a 

reclamada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

suscita preliminar de falta de interesse, pois já recebeu a restituição do 

valor devido. No mérito, pede a improcedência da ação. A reclamada 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição 

inicial. No mérito, pede a improcedência da ação. Passo a decidir. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentadas pelas 

reclamadas. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC estabelece 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 

são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 

Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por danos materiais e 

morais supostamente causados em razão da adesão a carta de crédito. 

Considerando a responsabilidade solidária estabelecida por lei, não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial. Essa preliminar não merece 

acolhida. Com efeito, a inépcia da inicial reside nos elementos objetivos da 

demanda, quais sejam: a causa de pedir e o pedido. São defeitos que não 

apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa. A leitura 

da petição inicial revela a presença dos requisitos necessários ao 

processamento do feito, apresentando a situação fática de modo 

compreensível. Ao narrar os fatos, a petição inicial desfecha-se numa 

conclusão inteligível, perfeitamente compatível com a pretensão da 

requerente, tanto que o requerido apresentou sua contestação, 

impugnando, especificamente, as alegações expostas na inicial. Em razão 

do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Quanto à ausência de 

interesse processual e perda do objeto. A reclamada sustenta essa 

preliminar argumentando que já houve pagamento do valor a ser restituído 

descontando-se as taxas pertinentes. O reclamante, por sua vez, alega 

que foi devolvido apenas metade do valor. Verifica-se, dessa forma, que a 

preliminar se confunde com o mérito e, com ele será apreciada. Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. Analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido não 

merece prosperar. Com relação ao mérito, tem-se que o reclamante 

efetuou o pagamento de duas parcelas, bem como efetuou lance, no valor 

total de R$ 2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta 

sete centavos), sendo ressarcido no valor de R$ 1.099,98 (id 12141320) . 

Assim, o consorciado desistente tem sim direito à restituição dos valores 

pagos, atualizados monetariamente, porém, essa restituição, assim como a 

contagem do prazo para os juros moratórios, somente deve ocorrer 30 

(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do plano. Neste liame, a definição de consórcio: "União de diversas 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante 

esforço comum, com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis 

duráveis, por meio de autofinanciamento". (Ministério da Fazenda (Portaria 

190 de 27.10.89 do Ministério da Fazenda). Feitas tais considerações, e, 

sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial o requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. O suposto 

preenchimento da vaga do requerente, com uma provável substituição, 

não tem como automaticamente ser presumido. Havendo a desistência, 

surge o vazio. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do 

STJ, que na mesma linha entende que a restituição dos valores pagos ao 

consorciado desistente dar-se-á após o encerramento do plano: “DIREITO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

PAGAS. MOMENTO. 1. Consorciado excluído ou desistente tem direito à 

devolução das prestações pagas à administradora devidamente 

corrigidas, mas não de forma imediata, e sim somente após o prazo de 30 
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(trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, com juros de mora a 

partir dessa mesma data. 2. Recurso especial provido" (ut REsp 1084778/, 

relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 19.12.2008). Com relação 

ao momento da incidência dos juros, é entendimento pacífico que o direito 

à restituição das parcelas com juros de mora deve surgir após o trigésimo 

dia do encerramento do grupo, visto que, tão-somente desta data deve ser 

caracterizada a eventual mora da administradora, nos termos da Súmula 

35 do STJ. Diante de tais considerações, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005492-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA em face da 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, alegando que aderiu ao contrato de 

adesão de carta de crédito referente a aquisição de uma moto CG 150 

START, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$449,79 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), um 

lance no valor de R$1.459,99 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) e mais uma parcela de R$449,79 (quatrocentos 

e quarenta nove reais e setenta nove centavos), perfazendo um total de 

R$2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta sete 

centavos). Sustenta que por questões econômicas e condições de saúde 

procurou a administradora para restituir o valor investido, sendo negada 

pela reclamada. Assim, pede a restituição do valor pago e a condenação 

em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. Em contestação a 

reclamada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

suscita preliminar de falta de interesse, pois já recebeu a restituição do 

valor devido. No mérito, pede a improcedência da ação. A reclamada 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição 

inicial. No mérito, pede a improcedência da ação. Passo a decidir. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentadas pelas 

reclamadas. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC estabelece 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 

são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 

Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por danos materiais e 

morais supostamente causados em razão da adesão a carta de crédito. 

Considerando a responsabilidade solidária estabelecida por lei, não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial. Essa preliminar não merece 

acolhida. Com efeito, a inépcia da inicial reside nos elementos objetivos da 

demanda, quais sejam: a causa de pedir e o pedido. São defeitos que não 

apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa. A leitura 

da petição inicial revela a presença dos requisitos necessários ao 

processamento do feito, apresentando a situação fática de modo 

compreensível. Ao narrar os fatos, a petição inicial desfecha-se numa 

conclusão inteligível, perfeitamente compatível com a pretensão da 

requerente, tanto que o requerido apresentou sua contestação, 

impugnando, especificamente, as alegações expostas na inicial. Em razão 

do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Quanto à ausência de 

interesse processual e perda do objeto. A reclamada sustenta essa 

preliminar argumentando que já houve pagamento do valor a ser restituído 

descontando-se as taxas pertinentes. O reclamante, por sua vez, alega 

que foi devolvido apenas metade do valor. Verifica-se, dessa forma, que a 

preliminar se confunde com o mérito e, com ele será apreciada. Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. Analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido não 

merece prosperar. Com relação ao mérito, tem-se que o reclamante 

efetuou o pagamento de duas parcelas, bem como efetuou lance, no valor 

total de R$ 2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta 

sete centavos), sendo ressarcido no valor de R$ 1.099,98 (id 12141320) . 

Assim, o consorciado desistente tem sim direito à restituição dos valores 

pagos, atualizados monetariamente, porém, essa restituição, assim como a 

contagem do prazo para os juros moratórios, somente deve ocorrer 30 

(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do plano. Neste liame, a definição de consórcio: "União de diversas 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante 

esforço comum, com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis 

duráveis, por meio de autofinanciamento". (Ministério da Fazenda (Portaria 

190 de 27.10.89 do Ministério da Fazenda). Feitas tais considerações, e, 

sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial o requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. O suposto 

preenchimento da vaga do requerente, com uma provável substituição, 

não tem como automaticamente ser presumido. Havendo a desistência, 

surge o vazio. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do 

STJ, que na mesma linha entende que a restituição dos valores pagos ao 

consorciado desistente dar-se-á após o encerramento do plano: “DIREITO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

PAGAS. MOMENTO. 1. Consorciado excluído ou desistente tem direito à 

devolução das prestações pagas à administradora devidamente 

corrigidas, mas não de forma imediata, e sim somente após o prazo de 30 

(trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, com juros de mora a 

partir dessa mesma data. 2. Recurso especial provido" (ut REsp 1084778/, 

relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 19.12.2008). Com relação 

ao momento da incidência dos juros, é entendimento pacífico que o direito 

à restituição das parcelas com juros de mora deve surgir após o trigésimo 

dia do encerramento do grupo, visto que, tão-somente desta data deve ser 

caracterizada a eventual mora da administradora, nos termos da Súmula 

35 do STJ. Diante de tais considerações, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005492-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA em face da 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, alegando que aderiu ao contrato de 

adesão de carta de crédito referente a aquisição de uma moto CG 150 

START, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$449,79 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), um 

lance no valor de R$1.459,99 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos) e mais uma parcela de R$449,79 (quatrocentos 

e quarenta nove reais e setenta nove centavos), perfazendo um total de 

R$2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta sete 

centavos). Sustenta que por questões econômicas e condições de saúde 

procurou a administradora para restituir o valor investido, sendo negada 

pela reclamada. Assim, pede a restituição do valor pago e a condenação 

em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. Em contestação a 

reclamada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

suscita preliminar de falta de interesse, pois já recebeu a restituição do 

valor devido. No mérito, pede a improcedência da ação. A reclamada 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição 

inicial. No mérito, pede a improcedência da ação. Passo a decidir. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentadas pelas 

reclamadas. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC estabelece 

que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 

são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. 

Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por danos materiais e 

morais supostamente causados em razão da adesão a carta de crédito. 

Considerando a responsabilidade solidária estabelecida por lei, não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial. Essa preliminar não merece 

acolhida. Com efeito, a inépcia da inicial reside nos elementos objetivos da 

demanda, quais sejam: a causa de pedir e o pedido. São defeitos que não 

apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa. A leitura 

da petição inicial revela a presença dos requisitos necessários ao 

processamento do feito, apresentando a situação fática de modo 

compreensível. Ao narrar os fatos, a petição inicial desfecha-se numa 

conclusão inteligível, perfeitamente compatível com a pretensão da 

requerente, tanto que o requerido apresentou sua contestação, 

impugnando, especificamente, as alegações expostas na inicial. Em razão 

do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Quanto à ausência de 

interesse processual e perda do objeto. A reclamada sustenta essa 

preliminar argumentando que já houve pagamento do valor a ser restituído 

descontando-se as taxas pertinentes. O reclamante, por sua vez, alega 

que foi devolvido apenas metade do valor. Verifica-se, dessa forma, que a 

preliminar se confunde com o mérito e, com ele será apreciada. Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. Analisados os 

argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido não 

merece prosperar. Com relação ao mérito, tem-se que o reclamante 

efetuou o pagamento de duas parcelas, bem como efetuou lance, no valor 

total de R$ 2.359,57 (Dois mil trezentos e cinquenta nove reais e setenta 

sete centavos), sendo ressarcido no valor de R$ 1.099,98 (id 12141320) . 

Assim, o consorciado desistente tem sim direito à restituição dos valores 

pagos, atualizados monetariamente, porém, essa restituição, assim como a 

contagem do prazo para os juros moratórios, somente deve ocorrer 30 

(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do plano. Neste liame, a definição de consórcio: "União de diversas 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante 

esforço comum, com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis 

duráveis, por meio de autofinanciamento". (Ministério da Fazenda (Portaria 

190 de 27.10.89 do Ministério da Fazenda). Feitas tais considerações, e, 

sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial o requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. O suposto 

preenchimento da vaga do requerente, com uma provável substituição, 

não tem como automaticamente ser presumido. Havendo a desistência, 

surge o vazio. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do 

STJ, que na mesma linha entende que a restituição dos valores pagos ao 

consorciado desistente dar-se-á após o encerramento do plano: “DIREITO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

PAGAS. MOMENTO. 1. Consorciado excluído ou desistente tem direito à 

devolução das prestações pagas à administradora devidamente 

corrigidas, mas não de forma imediata, e sim somente após o prazo de 30 

(trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, com juros de mora a 

partir dessa mesma data. 2. Recurso especial provido" (ut REsp 1084778/, 

relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 19.12.2008). Com relação 

ao momento da incidência dos juros, é entendimento pacífico que o direito 

à restituição das parcelas com juros de mora deve surgir após o trigésimo 

dia do encerramento do grupo, visto que, tão-somente desta data deve ser 

caracterizada a eventual mora da administradora, nos termos da Súmula 

35 do STJ. Diante de tais considerações, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006207-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

VIVIANE WERNECK BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (REQUERIDO)

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006207-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VIVIANE WERNECK BONFIM 

DA SILVA REQUERIDO: FLAMBOYAN MODAS LIMITADA Trata-se de 

reclamação proposta por VIVIANE WERNECK BONFIM DA SILVA em face 

de FLAMBOYAN MODAS LIMITADA, em que pretende: a) a troca de 

produto adquirido em 28-6-2017 por outro de igual ou menor valor do 

primeiro produto adquirido no valor de R$199,99 (cento e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos); e b) a condenação da empresa 

reclamada a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que, em 28-6-2017, aproveitando a promoção “o segundo par de 

igual ou menor valor com 50% de desconto”, realizou uma compra na loja 

da empresa reclamada de um calçado no valor de R$199,99 (cento e 

noventa e nove reais). Desse modo, levou outro calçado para o seu filho 

na referida promoção, tendo pagado por ele a quantia de R$64,95 

(sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). No ato da compra 

foi informada que para a troca do produto deveria apenas “manter a 

etiqueta no produto”. No dia seguinte voltou à loja da empresa requerida 

para realizar a troca do produto, sendo-lhe informada que a promoção não 

alcançava produto em troca, bem assim que teria que despender a quantia 

de R$70,00 (setenta reais) para saldar a diferença do produto escolhido 
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para troca, situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência de 

conciliação realizada em 11-4-2018 restou infrutífera (Id. 12657187). A 

empresa reclamada apresentou contestação no Id. 12633163. Em síntese, 

argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação pretendida, 

sustentando que a promoção aproveitada pela parte reclamante só se 

aplicava na compra de calçados e não na troca de produtos. Desse modo, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a empresa reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado produtos, os quais foram adquiridos pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, 

o citado código assegura que toda indenização derivada de relação de 

consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal 

assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada/empresa de grande 

porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto ao descumprimento da oferta. De 

início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à empresa reclamada comprovar a regularidade de 

sua conduta. A relação de consumo encontra-se evidenciada no cupom 

fiscal constante no Id. 12633209, pelo qual se verifica que a parte 

reclamante, de fato, adquiriu dois calçados na loja da empresa reclamada 

na data de 28-6-2017, aproveitando a promoção intitulada pela própria 

empresa reclamada de “LOUCOS por sapatos”, onde o “segundo par de 

igual ou menor valor com 50% de desconto”, tendo pago o valor total de 

R$264,85 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 

Diferentemente do que sustenta a empresa reclamada em sua 

contestação, o folder constante no Id. 12633147 indica que a promoção 

“LOUCOS por sapatos” não só se aplica no momento da compra, mas 

também quando da troca do produto adquirido durante a promoção, 

interpretação lógica e em consonância com os direitos do consumidor. 

Aliás, anotação constante em campo específico de rede social não se 

mostra suficiente para afastar o dever de informação ao consumidor, em 

especial para limitar o alcance de promoção vinculada pela empresa 

reclamada. A respeito do dever de informação, disciplina o art. 6º, inciso 

III, do CDC: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; II - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;” Ao consumidor é garantido o direito de exigir o cumprimento 

do exatamente prometido pelo fornecedor, conforme se infere do art. 35 

do CDC. In verbis: “ Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços 

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir 

o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Desse modo, legítima se 

mostra a pretensão da parte reclamante, no tocante à realizada da troca 

de produto adquirido em 28-6-2017 nos exatos termos da promoção 

“LOUCOS por sapatos”, quando o “segundo par de igual ou menor valor 

com 50% de desconto”. Quanto aos danos morais. No que tange aos 

danos morais, e sem desconsiderar a gravidade dos fatos narrados na 

inicial, considero que o ato ilícito ocorrido não causou lesão aos direitos da 

personalidade da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do 

cotidiano a que todos estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve 

prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade daquele que 

o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo 

econômico, não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se 

que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, 

o que não restou comprovado no caso dos autos. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE.” (TJRS. RC n. 71005588611. Julgado em 24-7-2015). 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de: 1) DETERMINAR a empresa reclamada que realize a troca do 

produto adquirido pela parte reclamante em 28-6-2017, valendo-se da 

promoção “LOUCOS por sapatos”, quando o “segundo par de igual ou 

menor valor com 50% de desconto”; 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 Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006207-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

VIVIANE WERNECK BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (REQUERIDO)

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006207-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VIVIANE WERNECK BONFIM 

DA SILVA REQUERIDO: FLAMBOYAN MODAS LIMITADA Trata-se de 

reclamação proposta por VIVIANE WERNECK BONFIM DA SILVA em face 

de FLAMBOYAN MODAS LIMITADA, em que pretende: a) a troca de 

produto adquirido em 28-6-2017 por outro de igual ou menor valor do 

primeiro produto adquirido no valor de R$199,99 (cento e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos); e b) a condenação da empresa 

reclamada a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que, em 28-6-2017, aproveitando a promoção “o segundo par de 

igual ou menor valor com 50% de desconto”, realizou uma compra na loja 

da empresa reclamada de um calçado no valor de R$199,99 (cento e 

noventa e nove reais). Desse modo, levou outro calçado para o seu filho 

na referida promoção, tendo pagado por ele a quantia de R$64,95 
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(sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). No ato da compra 

foi informada que para a troca do produto deveria apenas “manter a 

etiqueta no produto”. No dia seguinte voltou à loja da empresa requerida 

para realizar a troca do produto, sendo-lhe informada que a promoção não 

alcançava produto em troca, bem assim que teria que despender a quantia 

de R$70,00 (setenta reais) para saldar a diferença do produto escolhido 

para troca, situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência de 

conciliação realizada em 11-4-2018 restou infrutífera (Id. 12657187). A 

empresa reclamada apresentou contestação no Id. 12633163. Em síntese, 

argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação pretendida, 

sustentando que a promoção aproveitada pela parte reclamante só se 

aplicava na compra de calçados e não na troca de produtos. Desse modo, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a empresa reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado produtos, os quais foram adquiridos pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, 

o citado código assegura que toda indenização derivada de relação de 

consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal 

assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada/empresa de grande 

porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto ao descumprimento da oferta. De 

início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à empresa reclamada comprovar a regularidade de 

sua conduta. A relação de consumo encontra-se evidenciada no cupom 

fiscal constante no Id. 12633209, pelo qual se verifica que a parte 

reclamante, de fato, adquiriu dois calçados na loja da empresa reclamada 

na data de 28-6-2017, aproveitando a promoção intitulada pela própria 

empresa reclamada de “LOUCOS por sapatos”, onde o “segundo par de 

igual ou menor valor com 50% de desconto”, tendo pago o valor total de 

R$264,85 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 

Diferentemente do que sustenta a empresa reclamada em sua 

contestação, o folder constante no Id. 12633147 indica que a promoção 

“LOUCOS por sapatos” não só se aplica no momento da compra, mas 

também quando da troca do produto adquirido durante a promoção, 

interpretação lógica e em consonância com os direitos do consumidor. 

Aliás, anotação constante em campo específico de rede social não se 

mostra suficiente para afastar o dever de informação ao consumidor, em 

especial para limitar o alcance de promoção vinculada pela empresa 

reclamada. A respeito do dever de informação, disciplina o art. 6º, inciso 

III, do CDC: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; II - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;” Ao consumidor é garantido o direito de exigir o cumprimento 

do exatamente prometido pelo fornecedor, conforme se infere do art. 35 

do CDC. In verbis: “ Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços 

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir 

o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Desse modo, legítima se 

mostra a pretensão da parte reclamante, no tocante à realizada da troca 

de produto adquirido em 28-6-2017 nos exatos termos da promoção 

“LOUCOS por sapatos”, quando o “segundo par de igual ou menor valor 

com 50% de desconto”. Quanto aos danos morais. No que tange aos 

danos morais, e sem desconsiderar a gravidade dos fatos narrados na 

inicial, considero que o ato ilícito ocorrido não causou lesão aos direitos da 

personalidade da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do 

cotidiano a que todos estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve 

prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade daquele que 

o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo 

econômico, não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se 

que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, 

o que não restou comprovado no caso dos autos. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE.” (TJRS. RC n. 71005588611. Julgado em 24-7-2015). 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de: 1) DETERMINAR a empresa reclamada que realize a troca do 

produto adquirido pela parte reclamante em 28-6-2017, valendo-se da 

promoção “LOUCOS por sapatos”, quando o “segundo par de igual ou 

menor valor com 50% de desconto”; 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 Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006466-94.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 
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efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006466-94.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por JOAO FIDELIS DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 
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fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROMARIO DA CONCEICAO (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006394-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROMARIO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por ROMARIO DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006394-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROMARIO DA CONCEICAO (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006394-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROMARIO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por ROMARIO DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004353-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta por 

JURANDIR LEITE DA SILVA em face de BANCO BMG, em que pretende: a) 

a concessão de medida liminar consistente em determinação para que a 

instituição financeira reclamada se abstenha de realizar descontos em sua 

folha de pagamento no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos); b) a condenação da instituição financeira 

reclamada a título de repetição de indébito, no valor de R$44.906,00 

(quarenta e quatro mil novecentos e seis reais); e c) a condenação da 

instituição financeira reclamada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, 

conquanto não tenha realizado qualquer contratação dos serviços 

ofertados pela instituição financeira reclamada, têm sido realizados 

descontos mensais no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos) em sua folha de pagamento a título de 

empréstimo consignado e pagamento de cartão de crédito, causando-lhe 

danos materiais e morais. Argumenta, ainda, que os descontos ocorreram 

em 50 (cinquenta) meses, totalizando a quantia R$22.453,00 (vinte e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) indevidamente percebida pela 

instituição financeira reclamada. A pretensão liminar foi indeferida em 

decisão proferida em 04-902017 (Id. 9720243). Devidamente citada, 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 11373094. 

Preliminarmente, sustenta a incompetência deste Juizado Especial tendo 

em vista a necessidade de realização de prova pericial (perícia 

grafotécnica). No mérito, sustenta que, diversamente do alegado pela 

parte reclamante, esta realizou a contratação do Cartão de Crédito e 

Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, conforme Contrato n. 

199662881. Argumenta, ainda, que a parte reclamante realizou 

“DIVERSOS SAQUES AUTORIZADOS, em ELEVADOS VALORES, sendo 

que CADA VALOR FOI DEVIDAMENTE LIBERADO EM SUA CONTA 
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CORRENTE”. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11481496). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do Juizado 

Especial. Os documentos juntados aos autos dispensam a produção de 

prova pericial sustentada pela instituição financeira reclamada. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a instituição 

financeira reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

dos descontos promovidos nos vencimentos mensais da parte reclamante 

a título de pagamento do valor mínimo de cartão de crédito supostamente 

contratado. 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, a ensejar a 

cobrança impugnada. Os documentos que instruem a contestação indicam 

que a parte reclamante de fato realizou a contratação do Cartão de Crédito 

e Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, consubstanciado no 

Contrato n. 199662881, conforme se verifica do documento “Termo de 

Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e 

Cartão de Crédito” firmado em 18-12-2009 (Id. 11373098). Aliás, quando 

da contratação mencionada, a parte reclamante apresentou seus 

documentos pessoais, conforme se infere do Id. 11373098. Os débitos 

encontram-se demonstrados tanto pelas faturas do aludido cartão de 

crédito (Ids. 11373101, 11373106) quanto pelas transferências de valores 

promovidas pela parte reclamante (Id. 11373117, 11373121, 11373128, 

11373131, 11373136, 11373137, 11373141, 11373144, 11373147, 

11373150, 11373153, 11373187, 11373189, 11373156, 11373158, 

11373161 e 11373165). 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. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004353-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

JURANDIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004353-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta por 

JURANDIR LEITE DA SILVA em face de BANCO BMG, em que pretende: a) 

a concessão de medida liminar consistente em determinação para que a 

instituição financeira reclamada se abstenha de realizar descontos em sua 

folha de pagamento no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos); b) a condenação da instituição financeira 

reclamada a título de repetição de indébito, no valor de R$44.906,00 

(quarenta e quatro mil novecentos e seis reais); e c) a condenação da 

instituição financeira reclamada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, 

conquanto não tenha realizado qualquer contratação dos serviços 

ofertados pela instituição financeira reclamada, têm sido realizados 

descontos mensais no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos) em sua folha de pagamento a título de 

empréstimo consignado e pagamento de cartão de crédito, causando-lhe 

danos materiais e morais. Argumenta, ainda, que os descontos ocorreram 

em 50 (cinquenta) meses, totalizando a quantia R$22.453,00 (vinte e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) indevidamente percebida pela 

instituição financeira reclamada. A pretensão liminar foi indeferida em 

decisão proferida em 04-902017 (Id. 9720243). Devidamente citada, 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 11373094. 

Preliminarmente, sustenta a incompetência deste Juizado Especial tendo 

em vista a necessidade de realização de prova pericial (perícia 

grafotécnica). No mérito, sustenta que, diversamente do alegado pela 

parte reclamante, esta realizou a contratação do Cartão de Crédito e 

Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, conforme Contrato n. 

199662881. Argumenta, ainda, que a parte reclamante realizou 

“DIVERSOS SAQUES AUTORIZADOS, em ELEVADOS VALORES, sendo 

que CADA VALOR FOI DEVIDAMENTE LIBERADO EM SUA CONTA 

CORRENTE”. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11481496). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do Juizado 

Especial. Os documentos juntados aos autos dispensam a produção de 

prova pericial sustentada pela instituição financeira reclamada. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a instituição 

financeira reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 
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Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

dos descontos promovidos nos vencimentos mensais da parte reclamante 

a título de pagamento do valor mínimo de cartão de crédito supostamente 

contratado. 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, a ensejar a 

cobrança impugnada. Os documentos que instruem a contestação indicam 

que a parte reclamante de fato realizou a contratação do Cartão de Crédito 

e Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, consubstanciado no 

Contrato n. 199662881, conforme se verifica do documento “Termo de 

Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e 

Cartão de Crédito” firmado em 18-12-2009 (Id. 11373098). Aliás, quando 

da contratação mencionada, a parte reclamante apresentou seus 

documentos pessoais, conforme se infere do Id. 11373098. Os débitos 

encontram-se demonstrados tanto pelas faturas do aludido cartão de 

crédito (Ids. 11373101, 11373106) quanto pelas transferências de valores 

promovidas pela parte reclamante (Id. 11373117, 11373121, 11373128, 

11373131, 11373136, 11373137, 11373141, 11373144, 11373147, 

11373150, 11373153, 11373187, 11373189, 11373156, 11373158, 

11373161 e 11373165). 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. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004353-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

JURANDIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004353-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta por 

JURANDIR LEITE DA SILVA em face de BANCO BMG, em que pretende: a) 

a concessão de medida liminar consistente em determinação para que a 

instituição financeira reclamada se abstenha de realizar descontos em sua 

folha de pagamento no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos); b) a condenação da instituição financeira 

reclamada a título de repetição de indébito, no valor de R$44.906,00 

(quarenta e quatro mil novecentos e seis reais); e c) a condenação da 

instituição financeira reclamada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, 

conquanto não tenha realizado qualquer contratação dos serviços 

ofertados pela instituição financeira reclamada, têm sido realizados 

descontos mensais no valor de R$449,06 (quatrocentos e quarenta e 

nove reais e seis centavos) em sua folha de pagamento a título de 

empréstimo consignado e pagamento de cartão de crédito, causando-lhe 

danos materiais e morais. Argumenta, ainda, que os descontos ocorreram 

em 50 (cinquenta) meses, totalizando a quantia R$22.453,00 (vinte e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) indevidamente percebida pela 

instituição financeira reclamada. A pretensão liminar foi indeferida em 

decisão proferida em 04-902017 (Id. 9720243). Devidamente citada, 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 11373094. 

Preliminarmente, sustenta a incompetência deste Juizado Especial tendo 

em vista a necessidade de realização de prova pericial (perícia 

grafotécnica). No mérito, sustenta que, diversamente do alegado pela 

parte reclamante, esta realizou a contratação do Cartão de Crédito e 

Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, conforme Contrato n. 

199662881. Argumenta, ainda, que a parte reclamante realizou 

“DIVERSOS SAQUES AUTORIZADOS, em ELEVADOS VALORES, sendo 

que CADA VALOR FOI DEVIDAMENTE LIBERADO EM SUA CONTA 

CORRENTE”. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11481496). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do Juizado 

Especial. Os documentos juntados aos autos dispensam a produção de 

prova pericial sustentada pela instituição financeira reclamada. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a instituição 

financeira reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação ao banco reclamado/instituição 

bancária de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da 

inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a 

fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à existência de 

contratação. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude 

dos descontos promovidos nos vencimentos mensais da parte reclamante 

a título de pagamento do valor mínimo de cartão de crédito supostamente 

contratado. Nessa toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se 
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desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a 

existência de relação contratual com a parte reclamante, a ensejar a 

cobrança impugnada. Os documentos que instruem a contestação indicam 

que a parte reclamante de fato realizou a contratação do Cartão de Crédito 

e Débito (BMG Card) n. 5313.0412.0310.6021, consubstanciado no 

Contrato n. 199662881, conforme se verifica do documento “Termo de 

Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e 

Cartão de Crédito” firmado em 18-12-2009 (Id. 11373098). Aliás, quando 

da contratação mencionada, a parte reclamante apresentou seus 

documentos pessoais, conforme se infere do Id. 11373098. Os débitos 

encontram-se demonstrados tanto pelas faturas do aludido cartão de 

crédito (Ids. 11373101, 11373106) quanto pelas transferências de valores 

promovidas pela parte reclamante (Id. 11373117, 11373121, 11373128, 

11373131, 11373136, 11373137, 11373141, 11373144, 11373147, 

11373150, 11373153, 11373187, 11373189, 11373156, 11373158, 

11373161 e 11373165). 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. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As 

hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais 

e de honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES (ADVOGADO(A))

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

 

Proc. 1003711-34.2016.8.11.0040 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. 

1592549, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEUZITA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001501-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EUNEUZITA MONTEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido, valor cuja parte exequente 

concordou. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006212-24.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 10H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 17 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010374-79.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 180 de 541



Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ORLANDI GUIDAS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010374-79.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15987550, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000628-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIZ RAMOS BARBOSA (EXECUTADO)

ADRIANA DE MELLO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000628-39.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15957124, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 17 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003008-06.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

DOS SANTOS REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de embargos de declaração opostos por MARIA DOS SANTOS contra 

sentença dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos 

embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; Alega a reclamada/embargante que houve omissão quanto a 

responsabilidade e ao marco inicial da contagem dos juros. Diante do 

exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para modificar o dispositivo sentencial que 

passará a ter seguinte redação, com base na fundamentação supra, 

mantendo-se as demais partes da sentença em sua integralidade 

DISPOSITIVO "Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença 

no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexistência de relação jurídica, bem como condenar a reclamada a pagar 

ao reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco 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) 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." 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 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: 1001098-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001098-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, 

art. 38). Trata-se de ação em que sustenta a parte autora que iniciou os 

estudos na instituição requerida em 2012/2, entretanto, não gostou do 

curso de Administração, tendo efetuado o trancamento no início de 2013. 

Em agosto de 2013 buscou o campus da instituição requerida na cidade de 

Sinop/MT para frequentar o curso de Arquitetura e Urbanismo, sendo 

informado que não poderia realizar matrícula pois o curso de 

Administração não havia sido suspenso, mas sim aditado, tendo o autor 

pagado por um serviço sem utilizá-lo. Relata só ter conseguido ingressar 

no curso de Arquitetura em 2014/2. Pleiteia o reembolso do valor pago 

indevidamente. A parte requerida arguiu a preliminar de incompetência da 

Justiça Estadual. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte requerida. Com efeito, 

cinge-se a controvérsia em relação ao contrato de prestação de serviço 

educacionais firmado entre as partes, com pagamento realizado por meio 

do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, disposto na Lei nº 

10.260/2011. A referida Lei regulamentou a utilização do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, apresentando as regras 

gerais de operacionalidade do FIES. Dessa maneira, no que se refere a 

valores a serem restituído em razão de cobranças indevidas, dispõe a lei 

que os encargos indevidos devem ser ressarcidos para o fundo 

financiador, como se vê: Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies 

até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. 

(Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010) (...) § 4o Para os efeitos 

desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo 

deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo 

oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de 

seu pagamento pontual. (Incluído pela Lei nº 11.552, de 2007). § 5o O 

descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies 

sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades: (Incluído pela 

Lei nº 11.552, de 2007). (...) II – ressarcimento ao Fies dos encargos 

educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste 

artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador 

e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, 

retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I 

deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.552, de 2007). Ainda, entendo 

que caso o valor seja restituído para o estudante poderá acarretar em 

desvirtuamento do financiamento, cuja finalidade é de financiamento 

estudantil com taxa e carência melhores que a do mercado. Se não 

bastasse isso, é certo que o pagamento do benefício é realizado para a 

instituição de ensino por meio de título da dívida pública e não por valores 

em espécie, o que prejudicada o pedido do autor para restituição dos 

valores, vejamos: “Em suma, o estudante formaliza contrato com o agente 

financeiro, o qual possui a titularidade do direito de cobrar e executar os 

contratos inadimplentes. O agente financeiro é o responsável em repassar 

os retornos financeiros ao agente operador (FNDE), e este fiscaliza e 

gerencia as atividades exercidas pelas instituições financeiras, bem como 

realiza os respectivos repasses em títulos da dívida pública, relativos aos 

encargos educacionais do curso, às entidades mantenedoras de 

instituições de ensino superior. Nesse viés, depreende-se que o FIES 

envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos 

diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o 

estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; 

o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, 

c o m o  a g e n t e s  f i n a n c e i r o s . ”  ( d e s t a q u e i ) 

(h t tp : / /www.agu.gov .br /page/conten t /de ta i l / i d_con teudo /186905  - 

acessado em 22.01.2018) Assim, a devolução do valor pecuniário 

pretendido pela parte autora implica na deformação jurídica do instituto do 
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financiamento tratado pela mencionada Lei n.º 10.260/2011, sem se 

permitir a manifestação de outras partes envolvidas no programa 

educacional, uma vez que há interesse jurídico de Ente Público federal 

(FNDE), Com efeito, resta configurada a incompetência dos Juizados 

Especiais Cíveis estaduais e, por conseguinte, a extinção do feito sem 

resolução de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino por 

julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II 

da Lei nº 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 25 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: 1000269-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE (ADVOGADO(A))

EDROALDO CARLOS ZATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1000269-89.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca do comprovante de pagamento juntado no ID. 

Deposito, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001209-54.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15719530, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000682-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA RIBAS (REQUERIDO)

 

Processo:1000682-39.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 17 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003717-70.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca a cerca da certidão do 

oficial de justiça juntada no ID. 15269374. Sorriso/MT, 17 de Outubro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000727-77.2016.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por RENATO 

FERREIRA MOTA em face da MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA, alegando que aderiu a carta de crédito referente à aquisição de 

uma moto CG 150 TITAN EX, efetuando o pagamento de lance no valor de 

R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), recebendo a 

motocicleta em 9-1-2016. Contudo, alega que ficou acordado que 

reclamada efetuaria o pagamento da documentação, mas que ao cobrar o 

documento do ano de 2016, a reclamada se negou a pagar sustentando 

que já efetuou o pagamento do ano de 2015 quando do faturamento da 

moto. Assim, pede a condenação da reclamada ao pagamento do PIVA de 

2016 e em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. A reclamada 

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que 

não era obrigação sua efetuar o pagamento da documentação, sendo 

obrigação do adquirente. Contudo, ressalta que por objetivar a solução da 

lide efetuou o pagamento dos valores exigidos pela reclamante, o qual 

pede ressarcimento, e que o a documentação do veículo está disponível 

na loja para retirada. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral. Passo a 

decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC 

estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não 

duráveis são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam. Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por 

danos materiais e morais supostamente causados em razão da aquisição 

de uma motocicleta. Considerando a responsabilidade solidária 

estabelecida por lei, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Desse modo, a preliminar suscitada 

não merece prosperar. Não havendo outras questões prévias 

(preliminares ou prejudiciais) a serem apreciadas, passa-se diretamente à 

análise do mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que o reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou 

serviços, os quais foram adquiridos e contratados pela parte reclamante 

na condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao dano material. 

Analisados os argumentos das partes e as provas produzidas, tenho que 

o pedido merece prosperar. No caso em tela, restou demonstrado que o 

primeiro emplacamento estaria incluso nos serviços contratados pelo 

reclamante junto à reclamada. Ocorre que o faturamento do veículo se deu 

no dia 30 de dezembro de 2015, fato que gerou despesas nesse ano, 
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conforme depoimento prestado por Moizanel de Souza Santos funcionário 

da empresa reclamada e pela gerente, Sra. Graziela. Destarte, verifica-se 

que toda essa celeuma se deu em razão da deficiência de informação 

transmitida pela reclamada à parte reclamante, já que antes de efetuar o 

faturamento deveria ter advertido ao reclamante que pagaria a 

documentação do ano de 2016. Essa informação só foi repassada após o 

faturamento do veículo. Ora, se o reclamante tivesse a informação clara 

antes da emissão do faturamento, poderia ter optado por esperar mais 

dois dias e aproveitado o benefício do emplacamento no ano de 2016. A 

respeito dos direitos do consumidor, disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; II - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;” A jurisprudência pátria reforça o dever de informação ao 

consumidor, não podendo este ser responsabilizado por débitos oriundos 

de serviços que não lhe foram devidamente especificados. Confira-se: 

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

ART. 6º, III DO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DA 

CONCESSIONÁRIA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO 

MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1.Conforme preceitua o art. 6 º, III do CDC, é direito básico 

do consumidor receber informações adequadas e claras acerca dos 

serviços contratados, assim como a especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço. 2.É ônus da empresa 

informar os seus clientes acerca das políticas tarifárias aplicáveis aos 

planos ofertados. 3.Não é possível promover a responsabilização do 

consumidor por débitos oriundos de serviços que não lhe foram 

regularmente participados. 4.Recurso de Agravo a que se nega 

provimento por unanimidade de votos.” (TJPE. AGR n. 2572583. 4ª Câmara 

Cível. Relator FRANCISCO MANOEL TENÓRIO DOS SANTOS. Julgado em 

27-3-2012). [sem destaque no original] Desse modo, verifica-se que não 

foram prestadas todas as informações necessárias ao reclamante no que 

se refere ao benefício do emplacamento, sendo que tais fatos nos leva a 

conclusão inexorável que a reclamada não agiu com cuidado e zelo 

necessário, devendo ser responsabilizada por sua desídia. Quanto ao 

dano moral. Em relação ao dano moral requerido, cumpre-nos ressaltar 

que tanto a doutrina como a jurisprudência têm se posicionado no sentido 

de que deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a 

humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar sensível 

aflição e desequilíbrio em seu bem estar. Dessa forma, a indenização por 

danos morais tem a finalidade de amenizar a angústia injustamente 

causada, sendo que para a sua constatação há de se levar em 

consideração as condições em que ocorreu suposta ofensa, bem como a 

intensidade da amargura experimentada pela vítima e as particularidades 

inerentes a ela e ao agressor. O simples fato de ter ocorrido a situação 

narrada pela reclamante, embora desagradável, não leva à conclusão 

inexorável e automática de que tal fato causou sofrimento de ordem moral 

à parte contrária. Não fosse assim, todo desacordo comercial ou 

divergência entre as pessoas (ou hipótese em que se fez necessária o 

ajuizamento de uma demanda) acarretaria, de per si, indenização por dano 

moral, ideia que se afasta ante o princípio geral do direito da vedação ao 

enriquecimento sem causa, o ônus processual probatório previsto no art. 

333, inciso I, do CPC e o fato de que dissabores da vida moderna, como 

divergências no âmbito profissional e comercial, embora gere efeitos 

jurídicos, não necessariamente gerarão danos de ordem moral, pois o 

abalo moral deve estar satisfatoriamente comprovado, o que não se 

verifica neste caso concreto, que se tratou, quando muito, de dissabores 

comuns e corriqueiros à vida em sociedade, notadamente no âmbito 

comercial. Sobre o assunto em tela a jurisprudência também nos ensina: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMEDIATA - MULTA 

CONTRATUAL - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - TAXA DE ADESÃO - 

JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No 

tocante a imposição da multa contratual à requerida, pelo douto Juiz a quo, 

deve a mesma ser mantida, tendo em vista que o descumprimento 

contratual foi da ré. Contudo, merece reforma o percentual de 12% 

aplicado na r. sentença, devendo o mesmo ser reduzido para 3% (três por 

cento), por ser este o previsto no contrato. Relativamente ao pedido de 

indenização por danos morais, tenho que somente o suposto 

inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. O termo inicial 

dos juros de mora é a partir da citação. A taxa de administração, paga à 

respectiva administradora, a ela pertence, por se tratar de remuneração 

de serviços prestados aos consorciados. O seguro pago, por ter sido 

usufruído durante o período do pagamento, também não é passível de 

restituição. V.V.: O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência 

no sentido de que o consorciado desistente tem direito a reaver as 

prestações pagas à administradora de consórcio em até 30 dias contados 

do encerramento do grupo e não de forma imediata. A restituição das 

parcelas deverá ser corrigida monetariamente nos moldes da Súmula nº 

35 do STJ, porém não de imediato, mas até trinta dias contados a partir do 

prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, desde 

quando, então, passarão a correr os juros moratórios.” (Apelação Cível nº 

0085284-24.2010.8.13.0701, 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Hilda Teixeira 

da Costa. j. 14.07.2011, maioria, Publ. 20.09.2011). Não se pode, portanto, 

banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), devendo, ao ver deste Juízo, ficar reservado a 

situações excepcionais, de efetiva e grave violação de valores internos 

do indivíduo, o que certamente não é, ao ver deste Juízo, o caso destes 

autos, de forma que é de rigor o reconhecimento da improcedência do 

pedido inicial no que tange aos danos morais. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: a) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$592,00 (quinhentos e 

noventa e dois reais), referente ao IPVA de 2016 da motocicleta descrita 

na inicial, a título de indenização referente ao seguro contratado, valor a 

ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a data do 

ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento; e b) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000727-77.2016.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por RENATO 

FERREIRA MOTA em face da MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA, alegando que aderiu a carta de crédito referente à aquisição de 

uma moto CG 150 TITAN EX, efetuando o pagamento de lance no valor de 

R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais), recebendo a 

motocicleta em 9-1-2016. Contudo, alega que ficou acordado que 

reclamada efetuaria o pagamento da documentação, mas que ao cobrar o 

documento do ano de 2016, a reclamada se negou a pagar sustentando 

que já efetuou o pagamento do ano de 2015 quando do faturamento da 

moto. Assim, pede a condenação da reclamada ao pagamento do PIVA de 

2016 e em danos morais. A conciliação resultou infrutífera. A reclamada 

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA contestou a inicial, 

alegando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que 

não era obrigação sua efetuar o pagamento da documentação, sendo 

obrigação do adquirente. Contudo, ressalta que por objetivar a solução da 
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lide efetuou o pagamento dos valores exigidos pela reclamante, o qual 

pede ressarcimento, e que o a documentação do veículo está disponível 

na loja para retirada. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral. Passo a 

decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar as preliminares sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC 

estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não 

duráveis são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam. Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por 

danos materiais e morais supostamente causados em razão da aquisição 

de uma motocicleta. Considerando a responsabilidade solidária 

estabelecida por lei, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Desse modo, a preliminar suscitada 

não merece prosperar. Não havendo outras questões prévias 

(preliminares ou prejudiciais) a serem apreciadas, passa-se diretamente à 

análise do mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que o reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou 

serviços, os quais foram adquiridos e contratados pela parte reclamante 

na condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao dano material. 

Analisados os argumentos das partes e as provas produzidas, tenho que 

o pedido merece prosperar. No caso em tela, restou demonstrado que o 

primeiro emplacamento estaria incluso nos serviços contratados pelo 

reclamante junto à reclamada. Ocorre que o faturamento do veículo se deu 

no dia 30 de dezembro de 2015, fato que gerou despesas nesse ano, 

conforme depoimento prestado por Moizanel de Souza Santos funcionário 

da empresa reclamada e pela gerente, Sra. Graziela. Destarte, verifica-se 

que toda essa celeuma se deu em razão da deficiência de informação 

transmitida pela reclamada à parte reclamante, já que antes de efetuar o 

faturamento deveria ter advertido ao reclamante que pagaria a 

documentação do ano de 2016. Essa informação só foi repassada após o 

faturamento do veículo. Ora, se o reclamante tivesse a informação clara 

antes da emissão do faturamento, poderia ter optado por esperar mais 

dois dias e aproveitado o benefício do emplacamento no ano de 2016. A 

respeito dos direitos do consumidor, disciplina o art. 6º, inciso III, do CDC: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]; II - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;” A jurisprudência pátria reforça o dever de informação ao 

consumidor, não podendo este ser responsabilizado por débitos oriundos 

de serviços que não lhe foram devidamente especificados. Confira-se: 

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

ART. 6º, III DO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DA 

CONCESSIONÁRIA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO 

MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1.Conforme preceitua o art. 6 º, III do CDC, é direito básico 

do consumidor receber informações adequadas e claras acerca dos 

serviços contratados, assim como a especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço. 2.É ônus da empresa 

informar os seus clientes acerca das políticas tarifárias aplicáveis aos 

planos ofertados. 3.Não é possível promover a responsabilização do 

consumidor por débitos oriundos de serviços que não lhe foram 

regularmente participados. 4.Recurso de Agravo a que se nega 

provimento por unanimidade de votos.” (TJPE. AGR n. 2572583. 4ª Câmara 

Cível. Relator FRANCISCO MANOEL TENÓRIO DOS SANTOS. Julgado em 

27-3-2012). [sem destaque no original] Desse modo, verifica-se que não 

foram prestadas todas as informações necessárias ao reclamante no que 

se refere ao benefício do emplacamento, sendo que tais fatos nos leva a 

conclusão inexorável que a reclamada não agiu com cuidado e zelo 

necessário, devendo ser responsabilizada por sua desídia. Quanto ao 

dano moral. Em relação ao dano moral requerido, cumpre-nos ressaltar 

que tanto a doutrina como a jurisprudência têm se posicionado no sentido 

de que deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a 

humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar sensível 

aflição e desequilíbrio em seu bem estar. Dessa forma, a indenização por 

danos morais tem a finalidade de amenizar a angústia injustamente 

causada, sendo que para a sua constatação há de se levar em 

consideração as condições em que ocorreu suposta ofensa, bem como a 

intensidade da amargura experimentada pela vítima e as particularidades 

inerentes a ela e ao agressor. O simples fato de ter ocorrido a situação 

narrada pela reclamante, embora desagradável, não leva à conclusão 

inexorável e automática de que tal fato causou sofrimento de ordem moral 

à parte contrária. Não fosse assim, todo desacordo comercial ou 

divergência entre as pessoas (ou hipótese em que se fez necessária o 

ajuizamento de uma demanda) acarretaria, de per si, indenização por dano 

moral, ideia que se afasta ante o princípio geral do direito da vedação ao 

enriquecimento sem causa, o ônus processual probatório previsto no art. 

333, inciso I, do CPC e o fato de que dissabores da vida moderna, como 

divergências no âmbito profissional e comercial, embora gere efeitos 

jurídicos, não necessariamente gerarão danos de ordem moral, pois o 

abalo moral deve estar satisfatoriamente comprovado, o que não se 

verifica neste caso concreto, que se tratou, quando muito, de dissabores 

comuns e corriqueiros à vida em sociedade, notadamente no âmbito 

comercial. Sobre o assunto em tela a jurisprudência também nos ensina: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMEDIATA - MULTA 

CONTRATUAL - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - TAXA DE ADESÃO - 

JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No 

tocante a imposição da multa contratual à requerida, pelo douto Juiz a quo, 

deve a mesma ser mantida, tendo em vista que o descumprimento 

contratual foi da ré. Contudo, merece reforma o percentual de 12% 

aplicado na r. sentença, devendo o mesmo ser reduzido para 3% (três por 

cento), por ser este o previsto no contrato. Relativamente ao pedido de 

indenização por danos morais, tenho que somente o suposto 

inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. O termo inicial 

dos juros de mora é a partir da citação. A taxa de administração, paga à 

respectiva administradora, a ela pertence, por se tratar de remuneração 

de serviços prestados aos consorciados. O seguro pago, por ter sido 

usufruído durante o período do pagamento, também não é passível de 

restituição. V.V.: O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência 

no sentido de que o consorciado desistente tem direito a reaver as 

prestações pagas à administradora de consórcio em até 30 dias contados 

do encerramento do grupo e não de forma imediata. A restituição das 

parcelas deverá ser corrigida monetariamente nos moldes da Súmula nº 

35 do STJ, porém não de imediato, mas até trinta dias contados a partir do 

prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, desde 

quando, então, passarão a correr os juros moratórios.” (Apelação Cível nº 

0085284-24.2010.8.13.0701, 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Hilda Teixeira 

da Costa. j. 14.07.2011, maioria, Publ. 20.09.2011). Não se pode, portanto, 

banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), devendo, ao ver deste Juízo, ficar reservado a 

situações excepcionais, de efetiva e grave violação de valores internos 

do indivíduo, o que certamente não é, ao ver deste Juízo, o caso destes 

autos, de forma que é de rigor o reconhecimento da improcedência do 

pedido inicial no que tange aos danos morais. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: a) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$592,00 (quinhentos e 

noventa e dois reais), referente ao IPVA de 2016 da motocicleta descrita 

na inicial, a título de indenização referente ao seguro contratado, valor a 

ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a data do 

ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento; e b) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 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 
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do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005490-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

GERTRUDES POCKEL PRADO (REQUERIDO)

MARCI VERA APARECIDA (REQUERIDO)

 

Processo:1005490-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 17 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO SANGION (REQUERENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

RICARDO GONCALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1001267-91.2017.8.11.0040 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. 

15095554, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, 

inscrito na OAB/MT sob nº 6.551-A, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002616-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação ajuizada por HELIO SOUZA GUIMARÃES em face de JABER 

COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO SENNA), objetivando 

a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais. 

Alega, em suma, que abasteceu seu veículo no posto reclamado e 

solicitou ao frentista Antônio para que completasse o óleo do motor. 

Contudo, percebeu que o frentista estava mexendo na bomba de agua, e, 

imediatamente, o pediu para que não mexesse. No entanto, sustenta que 

seguiu viagem e próximo a Bungue, na BR 163, percebeu que a tampa da 

bomba de agua estourou e vazou toda a agua do reservatório de agua, 

consequentemente o veículo parou de funcionar. Em decorrência disso, 

alega que teve vários prejuízos. A reclamada, por sua vez, alega que 

prestou assistência imediata ao reclamante, mas que após constatou que 

o defeito do veículo não foi ocasionado pelo frentista dos seu posto, uma 

vez que os frentistas não mexem em bomba de água. Analisando os 

autos, verifica-se que o pedido do reclamante não merece acolhimento, 

pois não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos 

do seu direito, ônus que sobre ele recaía, de acordo com o artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Ao abordar a 

distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior esclarece que 

“Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os 

elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega 

deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade 

do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento” (DIDIER JÚNIOR, 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. Salvador: 2011. V. II. p. 

80). No caso em tela, o reclamante juntou orçamentos mas não comprovou 

que o defeito foi relativo a bomba de água que estava com a tampa aberta, 

bem como que o dano foi ocasionado pelo frentista do posto reclamado. O 

reclamado, por sua vez, trouxe testemunhas que afirmaram que frentistas 

não mexem em bomba de água, principalmente quando o veículo estiver 

quente, bem como que estiveram próximo ao veículo do reclamante e 

observaram que ninguém mexeu na bomba de água. Dessa forma, não 

havendo provas de que o dano foi ocasionado pelo reclamado, a 

improcedência da ação é que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 07 de maio de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002616-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação ajuizada por HELIO SOUZA GUIMARÃES em face de JABER 
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COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO SENNA), objetivando 

a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais. 

Alega, em suma, que abasteceu seu veículo no posto reclamado e 

solicitou ao frentista Antônio para que completasse o óleo do motor. 

Contudo, percebeu que o frentista estava mexendo na bomba de agua, e, 

imediatamente, o pediu para que não mexesse. No entanto, sustenta que 

seguiu viagem e próximo a Bungue, na BR 163, percebeu que a tampa da 

bomba de agua estourou e vazou toda a agua do reservatório de agua, 

consequentemente o veículo parou de funcionar. Em decorrência disso, 

alega que teve vários prejuízos. A reclamada, por sua vez, alega que 

prestou assistência imediata ao reclamante, mas que após constatou que 

o defeito do veículo não foi ocasionado pelo frentista dos seu posto, uma 

vez que os frentistas não mexem em bomba de água. Analisando os 

autos, verifica-se que o pedido do reclamante não merece acolhimento, 

pois não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos 

do seu direito, ônus que sobre ele recaía, de acordo com o artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Ao abordar a 

distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior esclarece que 

“Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os 

elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega 

deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade 

do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento” (DIDIER JÚNIOR, 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. Salvador: 2011. V. II. p. 

80). No caso em tela, o reclamante juntou orçamentos mas não comprovou 

que o defeito foi relativo a bomba de água que estava com a tampa aberta, 

bem como que o dano foi ocasionado pelo frentista do posto reclamado. O 

reclamado, por sua vez, trouxe testemunhas que afirmaram que frentistas 

não mexem em bomba de água, principalmente quando o veículo estiver 

quente, bem como que estiveram próximo ao veículo do reclamante e 

observaram que ninguém mexeu na bomba de água. Dessa forma, não 

havendo provas de que o dano foi ocasionado pelo reclamado, a 

improcedência da ação é que se impõe. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 07 de maio de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-25.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

MARCIA DE FATIMA DA ROSA GIUDICE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

ANA JULIA BOFF NEUMANN (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010009-25.2013.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA DE FATIMA DA 

ROSA GIUDICE REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos 

etc. Intime-se a parte executada acerca da penhora realizada nos autos 

via Bacenjud. Após, decorrido o prazo sem impugnação, proceda-se com 

o levantamento dos valores à parte exequente, fazendo-me, na 

sequência, conclusos para extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: nº 1000489-87.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15740065, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERY LUIS ENGLER (REQUERENTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

CAMILA CEOLIN LIMA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002138-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JEFFERY LUIS ENGLER REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos 

etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de inscrição indevida. A 

requerida defendeu a regularidade da inscrição, formulando pedido 

contraposto. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a requerida 

comprovou a existência do débito, sendo certo que o documento de Num. 

15274384 indicando que o autor utilizou o veículo por 39 dias (02/08/2017 

à 11/09/2017), guarda estreita similitude com a narrativa do autor em sua 

inicial, sendo, portanto, incontroversa a dívida correspondente a 39 diárias 

em favor da reclamada. Todavia, o reclamante argui que pagou R$ 

1.000,00, montante que seria suficiente à quitação do débito. No entanto, 

considerando que a diária possui o valor de R$ 51,01, consoante contrato 

de Num. 15274378, devidamente assinado pelo reclamante, de fácil 

constatação que o valor pago não corresponde ao total devido, havendo 

remanescente a ser pago, o qual foi objeto de negativação. Todas essas 

considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. Com relação 

ao pedido contraposto, de rigor seu acolhimento, com a condenação do 

reclamante no pagamento do valor de R$ 1.589,27, referente ao 

remanescente das diárias de locação do veículo placa PZX3539. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC e, via de consequência, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando o reclamante ao 

pagamento de R$ 1.589,27, devidamente corrigido pelo INPC e com juros 

legais a partir do vencimento. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ANALIO ANTONIO BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. ADRIANO VALENTE, inscrito na OAB/MT 

sob nº 7679, para regularizar a vossa habilitação nos processos do 

Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da Resolução do 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ANALIO ANTONIO BORGES (EXECUTADO)
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SENTENÇA Processo: 1001816-67.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARCELO FRAGA DE MELLO EXECUTADO: ANALIO ANTONIO BORGES 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que o 

reclamado possui uma dívida no valor original de R$ 1.653,00. O 

reclamado, devidamente citado, apresentou contestação em Num. 

15379512, arguindo a inexistência da dívida, eis que o cheque teria sido 

dado em garantia de contrato com terceiros, não havendo relação com o 

reclamante, realizando pedido contraposto de danos morais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o reclamado não nega a emissão do 

cheque, arguindo, todavia, que este teria sido emitido em garantia de 

contrato de contratação de buffet para o casamento de sua filha, o qual 

não teria sido devolvido pela pessoa responsável após a integral quitação 

dos valores devidos pela prestação de serviços. O cenário fático 

encimado não pode ser utilizado para obstar a cobrança do cheque pelo 

reclamante, o qual, pelo que consta, seria terceiro de boa-fé, não podendo 

o reclamado opor suas exceções pessoais em face dele, ante o princípio 

da autonomia atribuído ao título de crédito em questão. No mais, a alegação 

de que não houve circulação do título é descabida, na exata medida em 

que se encontra na posse de terceiro que não àquele que recebeu o 

cheque (segundo alega o reclamado), caracterizando a circulação do 

título. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a 

respeito, culminando com a improcedência do pedido contraposto. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado 

a pagar a reclamante o valor de R$ 1.653,00 (mil seiscentos e cinquenta e 

três reais), devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque 

e com juros legais a partir da primeira apresentação, nos termos do 

entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. 

No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1003345-58.2017.8.11.0040 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. 15741202, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010572-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

IRENE JACINTA ROHENKOHL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 8010572-14.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15741219, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001393-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

SERGIO FOLEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001393-10.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 1001393-10.2018.8.11.0040, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 

de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001263-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

NILDA BLEMER CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001263-20.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15548446, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 4311-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI MARTINS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR JONAS BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte interessada via 

DJE advogado exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar, 

requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento, sob 

pena de arquivamento, tendo em vista que decorreu o prazo requerido 

para suspensão do feito. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018.Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005546-23.2017.8.11.0040 Reclamante: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 Reclamado: CONCEICAO DA SILVA ALVES Vistos etc. 

Inicialmente, certifique-se acerca do decurso do prazo para manifestação 

da executada com relação aos valores bloqueados via BACENJUD. 

Decorrido o prazo sem impugnação, proceda-se com o necessário para 

levantamento dos valores em favor da exequente, mediante observância 

dos dados bancários indicados em Num. 14632517. No mais, DEFIRO o 

pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KEILA ARAUJO BISPO (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006088-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA KEILA ARAUJO BISPO 

REQUERIDO: N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA Vistos etc. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ARTHUR MENDONCA (REQUERIDO)

CAMILA SCHERER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006136-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO NOGUEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: GUSTAVO ARTHUR MENDONCA Vistos etc. Dou-me por 

suspeito de atuar no presente feito, devendo os feito ser encaminhado ao 

meu substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-25.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA GOULART (EXEQUENTE)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO TRINDADE (EXECUTADO)

TV SBT SORRISO (EXECUTADO)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010494-25.2013.8.11.0040 Exequente: JOELMA DA SILVA GOULART 

Executado: TV SBT SORRISO e outros Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, exceto do executado 

Leandro Trindade, ante a ausência de indicação do CPF, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

expeça-se mandado de penhora, na forma pugnada pelo exequente em 

Num. 15898249, cujos valores eventualmente localizados devem ser 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário, vinculado a este feito. 

Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ROSE ROGOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002655-29.2017.8.11.0040 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. Expeça-se 

alvará dos valores referentes à condenação por danos morais já 

depositados nos autos. 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 188 de 541



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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002613-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADEVALDO NOVAIS SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o reclamado se insurgiu em face da 

multa diária aplicada, sob a alegação de que não houve o descumprimento 

da liminar deferida e, subsidiariamente, que o valor da multa não pode ser 

superior ao da condenação principal (Num. 11091437 e 11146186). A 

reclamante, por sua vez, reafirma o descumprimento da liminar. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a reclamada comprovou em Num. 

15963570, 15963571 e 15963573 o cumprimento da obrigação de fazer, 

porém, nenhuma das partes colacionou aos autos a data em que houve a 

religação. Todavia, é certo que até 06/09/2017, ou seja, 03 meses após a 

intimação da liminar (Num. 8308867), não houve a religação da água do 

reclamante, tanto que a reclamante indicou em sede de audiência de 

conciliação o descumprimento (Num. 9777137). Nesta toada, em que pese 

não constar nos autos o período de descumprimento, não há dúvidas de 

que houve descumprimento e que perdurou por mais de três meses, 

circunstâncias que aliadas a essencialidade do serviço prestado pela 

reclamada, recomendam a manutenção da multa aplicada, inclusive em 

valor superior ao da condenação principal (R$ 1.000,00 a mais), o que não 

evidencia enriquecimento ilícito da parte reclamante. Posto isso, REJEITO a 

IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado, mantendo a 

multa aplicada no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigida desde o 

arbitramento (decisão que reduziu a multa) e sem aplicação de juros 

legais, nos termos do entendimento sedimentado do STJ, a saber: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 

DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO 

OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. 

NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 

ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 4. Não incidem juros de mora 

sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de 

obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 5. "O 

termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do 

art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre 

nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, 

Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/6/2017, DJe 30/6/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento. 

(STJ – 4ª T. AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL. Rel. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, J. 16/11/2017, DJe 21/11/2017) Sendo assim, determino 

que a reclamante apresente demonstrativo do débito atualizado, nos 

termos da presente decisão, no prazo de cinco dias, intimando-se, na 

sequência, a reclamada para pagamento do valor remanescente. Após, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006075-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMELINDO FELDHAUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: ARMELINDO FELDHAUS Número do 

Processo: 1006075-08.2018.8.11.0040 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: 1002401-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: WAGNER LUIZ 

ALVES Número do Processo: 1002401-22.2018.8.11.0040 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NEURI JOAO TIECHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001171-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NEURI JOAO TIECHER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

inexistência de relação jurídica tributária, sob a arguição de que não 

incidiria ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia 

elétrica. Em sede de contestação a reclamada defende a regularidade de 

tais cobranças. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que 

a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ no 

EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi 

determinada a suspensão de todas as ações que versassem sobre o 

tema afetado, exatamente o caso dos autos. Posto isso, nos termos da 

decisão exarada no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO 

(TEMA 986), SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento 

da afetação pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da afetação, 

digam as partes em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002038-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LECY DA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002038-69.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: LECY DA SILVA DE SOUSA Vistos etc. Indefiro 

o requerimento de Num. 15931689, visto que a executada já foi citada 

(Num. 12221154). Posto isso, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo sem manifestação, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010982-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010982-09.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO DA SILVA BATISTA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, pugnou pela realização de 

pesquisa de endereço do executado. Porém, tais diligências já foram 

adotadas neste feito (Num. 10793259 e seguintes). Nesta toada, determino 

a expedição de mandado/precatória para os endereços constantes no 

resultado das pesquisas que ainda não foram objeto de tentativa de 

citação, quais sejam: Rua Santo Antônio, 2635, Bom Jesus, Vera/MT e Rua 

Airton Senna, s/nº, Industrial Nova Prata, Sorriso/MT. Infrutíferas tais 

diligências e não noticiado outro endereço pela exequente, no prazo de 

cinco dias, conclusos para extinção. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001474-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora que recentemente tentou efetuar compras no crediário e teve 

as mesmas negadas, ante a constatação da negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a 

inscrição no SPC em relação ao contrato nº 0204077119, no valor de 

R$164,39. Requereu a procedência da ação para determinar a imediata 

retirada do seu nome dos cadastros de devedores, declarar a inexistência 

de débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$15.000,00. A requerida apresentou contestação, 

inicialmente impugna o valor atribuído à causa alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre 

acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. Quanto à impugnação ao valor da 

causa, verifico que a mesma não procede, visto que o valor atribuído à 

causa condiz com o proveito econômico pretendido pelo autor. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, 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. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 
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houve fraude, 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. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que o extrato juntado 

com a inicial demonstra que a parte autora tinha diversas outras 

inscrições posteriores à ora impugnada, de modo que seu nome não é tão 

imaculado como salientou ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0204077119, no valor de R$164,39 determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três 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, 26 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDMAR FRANCA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001468-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDMAR FRANCA DOURADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$151,07 com relação ao contrato 0300798515, incluída em 07/08/2017. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre 

acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, 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. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, 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. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 
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aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há demonstração 

de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação por danos 

morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito R$151,07 com relação ao contrato 

0300798515 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, 28 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005912-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro Viana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005912-28.2018.8.11.0040 Reclamante: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA 

Reclamado: Leandro Viana 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: 1001506-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001506-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: FELICIO PATAT Vistos etc. 

A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002347-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELENA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais em que a parte reclamante sustenta que foi incluída, 

indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida que não contraiu. A reclamada apresentou contestação, juntando 

aos autos os comprovantes de débito pela parte autora, correspondentes 

à Unidade Consumidora da qual a autora é titular. 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. Conforme se vê do histórico de contas juntado aos 

autos do Num. 15548430, a autora é devedora da reclamada, em 04 

faturas vencidas no ano de 2016, referentes à UC cujo endereço é o 

mesmo indicado na inicial, valores que representam a inserção da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, por não possuir 

relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada 

demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, 

sendo que referida prova sequer foi impugnada pela parte reclamante, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$1.153,32, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento, bem como ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no patamar de 10% do valor da causa. Considerando a condenação 

da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, 

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: 8011195-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO DIAS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY VEDOVATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8011195-15.2015.8.11.0040 Reclamante: VINICIUS GONCALVES DA 
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SILVA Reclamado: CLAUDINEY VEDOVATO DOS SANTOS 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001983-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ZANARDINI - ME (EXEQUENTE)

MURILO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA 00607275197 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001983-55.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANE ZANARDINI - ME 

EXECUTADO: KEILA NUNES LIMA 00607275197 Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença que extinguiu o feito pela 

ausência da reclamante na audiência de conciliação, sem, contudo, 

observar que a mesma havia formulado pedido de desistência 

anteriormente à audiência. 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, a parte reclamante havia manifestado, no Num 11779230 

pela desistência da ação. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de 

declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para REVOGAR a 

sentença de Num. 12131957, bem como, prolatar a seguinte: 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: 1003809-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ROBERIO DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003809-82.2017.8.11.0040 Reclamante: ROBERIO DOS SANTOS MELO 

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 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010638-33.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010638-33.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: MOACIR FERNANDES 

SALDANHA Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. No mais, 

considerando que o exequente detém a posse do título executivo original, 

não há que se falar em expedição de certidão de crédito em seu favor. 

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: 1002824-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (EXEQUENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002824-50.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ESLEN PARRON MENDES 

EXECUTADO: ROSIMAR APARECIDA DE LIMA Vistos etc. Compulsando os 

autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve indicação de bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GOULART LANES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010570-78.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da decisão prolatada, sob a alegação de que 

houve omissão quanto aos fundamentos jurídicos que ampararam a 

redução da multa por descumprimento. 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. Ademais, a redução das astreintes, prevista no art. 537, §1º, 

do NCPC, está devidamente amparada pela jurisprudência do STJ, senão 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PLEITO DE 

REDUÇÃO QUE FOI ACOLHIDO PELA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO 

DE SUA DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA 

NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no 

sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa 

julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção 

até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, 

quando irrisório ou exorbitante”. (grifei) (...) (STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 

1205869/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 05/06/2018, DJe 

14/06/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA 

A MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA INICIALMENTE FIXADA PELO 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO OPERADA PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADA APENAS NO VALOR APRESENTADO 

PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À 
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RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO 

DA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA DECISÃO 

AGRAVADA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Consoante o entendimento da Segunda 

Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação 

ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi 

imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa”. (grifei) (...) 

(STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 1221603/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, J. 15/05/2018, DJe 25/05/2018) Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão 

invectivada em sua integralidade. No mais, considerando que houve o 

pagamento das astreintes pela parte executada, proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Após, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

ERICK FERNANDES BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006001-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERICK FERNANDES 

BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da 

sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, ante a 

existência de anotação pré-existente. Sustenta a parte autora que a 

sentença foi omissa, pois não analisou que a negativação anteriormente 

realizada foi declarada indevida nos autos n. 1006003-55.2018.8.11.0040. 

Sustenta, ainda, a omissão no que toca à alegação de descumprimento da 

tutela antecipada pela parte reclamada. 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, a parte autora teve declarado como inexistente o débito 

anteriormente inscrito nos cadastros de inadimplentes, nos autos n. 

1006003-55.2018.8.11.0040. Deste modo, considerando o período em que 

o nome do autor permaneceu negativado; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Quanto 

ao descumprimento da tutela antecipada, oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da sentença proferida nos autos para cumprimento. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MENDES DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000110-49.2018.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: CAMILA MENDES DE CAMARGO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010809-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

RUBENS GELSON GRANJA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LIUVESTON EZEQUIEL EHLE MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010809-48.2016.8.11.0040 Reclamante: RUBENS GELSON GRANJA 

Reclamado: LIUVESTON EZEQUIEL EHLE MARQUES e outros 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001485-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE JESUS CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001485-56.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: PEDRO DE JESUS CONCEICAO 

EXECUTADO: L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos etc. A parte 

exequente foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ademais, não houve a localização do 

executado/bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006261-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006261-65.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: ILO POZZOBON Vistos etc. Trata-se de execução de 

título extrajudicial, o qual foi recebido como reclamação, pretendendo a 

parte autora a condenação do requerido ao valor de R$931,00, referente a 

duplicata n. 37099, firmada em 02/06/2015, com vencimento em 

30/06/2015. O reclamado apresentou contestação, alegando a inexistência 

da dívida, eis que a cártula não possui requisitos para configuração de 

título executivo extrajudicial, bem como que não adquiriu as mercadorias 

indicadas na referida cártula. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 
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relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o extrato de 

venda indicado no Num. 11033983, não consta a assinatura do reclamado, 

tendo este, em contestação, negado a existência da dívida. Do mesmo 

modo, não há a juntada, pela parte autora, do comprovante da entrega da 

mercadoria para a reclamada, sendo, portanto, inexigível o débito 

constante no referido extrato de venda. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DE 

PRODUTOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO 

CIVIL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO EVIDENCIADA EM AÇÃO DIVERSA – 

TESE RECHAÇADA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO 

DA MERCADORIA – DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO DO 

DÉBITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) .A incumbência de provar a efetiva entrega 

das mercadorias é de parte que se diz credora, pois foi ela a emitente dos 

títulos (grifei) e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da dívida as 

notas fiscais que não constam assinatura no campo de recebimento.” 

(TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado, Ap 71015/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, J. 06/09/2017, DJE 14/09/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - TÍTULO CAMBIÁRIO - 

ACEITE - ENTREGA DO PRODUTO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO - 

EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A duplicata constitui título de crédito causal, exigindo-se, 

quando de sua emissão, a existência de negócio jurídico subjacente ao 

qual o título esteja vinculado, indispensável à cobrança da cambial prova 

de prestação de serviço ou entrega da mercadoria”. (grifei) (TJMT. 

Segunda Câmara de Direito Privado, Ap 54887/2014, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, J. 21/10/2015, Publicado no DJE 

28/10/2015) Portanto, não tendo sido demonstrado, pela reclamante, a 

prova da prestação do serviço/entrega da mercadoria, improcedentes são 

os pedidos iniciais. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários, 

nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FERNANDES DE SOUSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002351-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDVAN FERNANDES DE 

SOUSA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais em que a parte reclamante sustenta que foi incluída, 

indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida já paga. A reclamada apresentou contestação, aduzindo que o 

boleto juntado na inicial foi reemitido pelo banco da reclamante e não pela 

empresa, sendo que o verdadeiro débito é relativo à nota fiscal n. 344857, 

no valor de R$876,59, dividido em 4 parcelas de R$219,14, sendo a 

primeira com vencimento em 04/10/2017 e as seguintes em 09/10/2017, 

19/10/2017 e 24/10/2017. Aduz que o protesto foi legítimo, eis que 

existente a dívida ao tempo em que o mesmo fora realizado, o qual fora 

cancelado imediatamente após a ciência do pagamento da dívida pelo 

reclamante. 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. 

Compulsando os autos, verifica-se que o débito, o qual a parte autora 

aduz que fora protestado indevidamente, possuía data de vencimento em 

24/10/2017 (boleto de Num. 15673324, pag. 02), sendo que, conforme bem 

pontuado pela autora na inicial, a mesma reemitiu o referido boleto, com 

data de vencimento em 01/12/2017 (Num. 13068500). Ocorre que, quando 

do protesto (29/11/2017 – Num. 13068500), a dívida ainda subsistia, sendo 

que sequer o autor havia reemitido o segundo boleto com vencimento em 

01/12/2017. Constata-se, ainda, que o pagamento do boleto reemitido se 

deu em 01/12/2017 (Num. 13068500, pag. 03), tendo o protesto sido 

cancelado em 12/12/2017, ou seja, 11 dias após o pagamento. Assim, 

embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é 

que a reclamada demonstrou a regularidade da cobrança por meio de 

prova que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

pela parte reclamante, sendo que referida prova sequer foi impugnada 

pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO 

ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O 

NOME DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a 

origem do débito, bem como apresenta contrato e faturas pendente de 

pagamento, e ausente impugnação de tais provas, é certo que a inscrição 

do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui 

exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de 

dano moral”. (TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 

19/02/2018, DJE 09/03/2018) Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 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: 1002403-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUGEL (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES (ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO (ADVOGADO(A))

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA ATALA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002403-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO GUGEL REQUERIDO: 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança c/c danos morais, em que a parte reclamada suscitou a 

incompetência territorial. É o relatório. Decido. Compulsando os autos 

constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, 

da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. No caso dos autos, autor e réu possuem endereços 

diversos desta Comarca e, não há informação de que a obrigação deva 

ser satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, 

cancelando a audiência aprazada nos autos. 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 a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001647-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARLA DANUBIA CARDOSO 

BONFIM REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com a informação que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à 

requerida no valor de R$2,32 com relação ao contrato 02180443764, 

incluída em 28/12/2014. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1001645-13.2018.8.11.0055, também em tramite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 02180443764, no valor de R$639,85), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Quanto à alegação de prescrição, de fato 

entendo que eventual verba indenizatória encontra-se prescrita, visto que 

alega a parte autora na inicial que tomou conhecimento da inscrição em 

dezembro de 2014, vindo a propor a ação apenas em abril de 2018, 

ultrapassado, portanto, o prazo de 3 anos. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° 

Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) No mesmo 

sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, 

§3º, INC. V DO CC. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. 

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007324916, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 12/12/2017). Ademais, ainda que assim não fosse, não 

haveria que se falar em indenização por danos morais, visto que a ação 

será julgada improcedente, nos termos da fundamentação infra. Portanto, 

prossegue a ação apenas para declaração da existência ou inexistência 

da dívida cobrada. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 9% (nove 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais). Consigno desde já 

que a condenação abrange ambos os processos, que derivam do mesmo 

contrato. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 

de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001645-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARLA DANUBIA CARDOSO 

BONFIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com a informação que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à 

requerida no valor de R$2,32 com relação ao contrato 02180443764, 

incluída em 28/12/2014. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1001647-80.2018.8.11.0055, também em tramite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 02180443764, no valor de R$639,85), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Quanto à alegação de prescrição, de fato 

entendo que eventual verba indenizatória encontra-se prescrita, visto que 

alega a parte autora na inicial que tomou conhecimento da inscrição em 

dezembro de 2014, vindo a propor a ação apenas em abril de 2018, 

ultrapassado, portanto, o prazo de 3 anos. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° 

Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) No mesmo 

sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, 

§3º, INC. V DO CC. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. 

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007324916, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 12/12/2017). Ademais, ainda que assim não fosse, não 

haveria que se falar em indenização por danos morais, visto que a ação 

será julgada improcedente, nos termos da fundamentação infra. Portanto, 

prossegue a ação apenas para declaração da existência ou inexistência 

da dívida cobrada. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 
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portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 9% (nove 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais). Consigno desde já 

que a condenação abrange ambos os processos, que derivam do mesmo 

contrato. 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 

de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KARLA DANUBIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001643-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARLA DANUBIA CARDOSO 

BONFIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que tentou adquirir produtos no mercado local, porém seu desejo 

foi ceifado com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$79,55 com relação ao contrato 2120768369, incluída em 24/10/2014. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto à alegação de 

prescrição, de fato entendo que eventual verba indenizatória encontra-se 

prescrita, visto que alega a parte autora na inicial que tomou conhecimento 

da inscrição em outubro de 2014, vindo a propor a ação apenas em abril 

de 2018, ultrapassado, portanto, o prazo de 3 anos. Art. 206. Prescreve: 

(...) § 3° Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) No 

mesmo sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, 

§3º, INC. V DO CC. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. 

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007324916, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 12/12/2017). Ademais, ainda que assim não fosse, não 

haveria que se falar em indenização por danos morais, visto que a ação 

será julgada improcedente, nos termos da fundamentação infra. Portanto, 

prossegue a ação apenas para declaração da legalidade do débito 

cobrado. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de setembro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

1001631-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KAIRON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que relata a 

parte autora que recentemente tentou efetuar compras no crediário e teve 

as mesmas negadas, ante a constatação da negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a 

inscrição no SPC em relação ao contrato nº 0266216527 e nº0219568406, 

no valor de R$226,64 e R$72,43. Requereu a procedência da ação para 

determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros de devedores, 

declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$10.000,00. A requerida 

apresentou contestação, alegando que houve contratação e uso dos 

serviços, tendo o requerente habilitado a linha telefônica (66) 99968-7657 

e deixado de pagar as faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral 

indenizável. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio 

de prova. Pois bem, quanto ao mérito, como no caso em crivo trata-se de 

típica relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. Ab initio, determino a reunião destes 

autos com os de n. 1001629-59.2018.8.11.0040, também em trâmite neste 

Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a inexistência de 

débito com relação ao mesmo contrato (contrato nº 0266216527, no valor 

de R$19,58), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, 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. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 
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requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, 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. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, tendo em vista que a parte autora possui inúmeras outras 

inscrições em seu nome, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Consigno desde já que a 

condenação abrange ambos os processos, que derivam do mesmo 

contrato. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0266216527, no valor de R$226,64 e R$19,58 e contrato nº 02195668406 

no valor de R$72,43 determinando a baixa definitiva do nome da autora 

dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três 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, 29 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001629-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KAIRON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais em que relata a parte autora que 

recentemente tentou efetuar compras no crediário e teve as mesmas 

negadas, ante a constatação da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC em relação ao contrato nº 0266216527 e nº0219568406, no valor de 

R$226,64 e R$72,43. Requereu a procedência da ação para determinar a 

imediata retirada do seu nome dos cadastros de devedores, declarar a 

inexistência de débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$10.000,00. A requerida 

apresentou contestação, alegando que houve contratação e uso dos 

serviços, tendo o requerente habilitado a linha telefônica (66) 99968-7657 

e deixado de pagar as faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral 

indenizável. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio 

de prova. Pois bem, quanto ao mérito, como no caso em crivo trata-se de 

típica relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. Ab initio, determino a reunião destes 

autos com os de n. 1001631-29.2018.8.11.0040, também em trâmite neste 

Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a inexistência de 

débito com relação ao mesmo contrato (contrato nº 0266216527, no valor 

de R$19,58), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, 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. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, 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. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 
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acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, tendo em vista que a parte autora possui inúmeras outras 

inscrições em seu nome, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Consigno desde já que a 

condenação abrange ambos os processos, que derivam do mesmo 

contrato. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0266216527, no valor de R$226,64 e R$19,58 e contrato nº 02195668406 

no valor de R$72,43 determinando a baixa definitiva do nome da autora 

dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três 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, 29 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JUSSARA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAY TV BELO HORIZONTE S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003706-12.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JUSSARA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: WAY TV BELO HORIZONTE S/A Vistos, etc. Narra a parte 

autora que possui serviço de TV por assinatura junto à requerida, sendo 

que mudou de endereço, tendo solicitado a transferência da instalação, a 

qual nunca foi realizada. A requerida contesta e apresenta alguns tópicos 

na contestação estranhos ao mérito da demanda. Relata também que a 

requerente foi informada que a transferência não poderia ser feita de 

modo que foi feito o cancelamento do contrato sem ônus. Não se pode 

perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A requerida faz crer que a 

parte autora foi informada da impossibilidade da transferência tão logo 

solicitou a mesma, entretanto, tal alegação é contrária às provas que 

constam nos autos, em especial a reclamação formulada através do 

PROCON, datada de 16 de novembro de 2016, em que o atendente do 

PROCON entrou em contato com a requerida, tendo sido informado que a 

mudança se daria em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, o que nunca 

ocorreu (ID 3504492). Desse modo, entendo que houve falha na 

prestação de serviços, pois não há prova de que a autora foi informada 

acerca da impossibilidade de transferência, tendo ficado longo período de 

tempo aguardando que a mesma fosse realizada, o que nunca ocorreu. 

Em sendo assim, entendo que a autora deve ser compensada pela 

frustração que passou, ao aguardar mais de 1 ano para que o serviço 

fosse instalado, sem sucesso. Nesses termos, reputo adequado o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para compensar o reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito. Deve ainda haver o cancelamento total do contrato, 

conforme pedido inicial, sem qualquer ônus à parte autora. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Determinar o cancelamento definitivo do contrato nº18044910, sem 

qualquer para a parte autora; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 04 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

MAZZARDO & POLESELLO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000820-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAZZARDO & POLESELLO 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que 

relata a parte autora que está inscrita nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida junto a requerida. Diz que nunca realizou qualquer negociação 

com a requerida, de modo que a inscrição é indevida. O registro no SPC se 

deu em 15/09/2017, no valor de R$78,97 com relação ao contrato nº 

2017091500001169. A requerida apresentou contestação alegando que 

houve contratação do pacote que alega não ter sido contratado. Suscita a 

incompetência do Juizado Especial Cível ante a ausência de comprovação 

da qualidade de Microempresa da autora. Pugna pela improcedência da 

demanda. Pois bem, quanto ao mérito, como no caso em crivo trata-se de 

típica relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, 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. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 
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quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, 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. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Neste caso, necessária é a reparação dos danos 

decorrentes deste fato, pois atingiu direito de personalidade, 

especificamente a honra objetiva da pessoa jurídica. A mácula ao nome 

repercute socialmente, influencia no que os outros pensam do inscrito 

indevidamente, interferindo na imagem da pessoa atingida. A prova do 

dano é dispensada, pois presumida: é dizer, a simples conduta do 

fornecedor, no caso em tela, leva ao dever de indenizar. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] 2-Não se desincumbindo a apelante do ônus probatório acerca 

da licitude da inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao 

crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A pessoa 

jurídica pode sofrer danos morais. O protesto é causa de diminuição do 

conceito da pessoa jurídica e, neste contexto, seu direito material foi 

violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, a tarifação necessária.[...]. (Ap 

180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016) (grifo 

nosso); 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. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito no valor de R$78,97 

com relação ao contrato nº 2017091500001169, 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, 04 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106297 Nr: 9366-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS 

ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 187-61.2007.811.0040

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR ALVES BONIFÁCIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo nº. 187-61.2007.811.0040.

Código nº. 37280.

Vistos etc.

Intimem-se as partes, nas pessoas dos advogados, para se manifestar 

sobre parecer do MP pelo arquivamento dos autos em 5 (cinco) dias, 

valendo o silêncio como concordância.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 25 de outubro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NO QUE DISPÕE O ARTIGO 422 

DO CPP NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93553 Nr: 5048-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA, MARCELIO ELIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FERNANDO 

MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - OAB:25764/0, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9.826/MT, WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Processo: 5048-17.2012.811.0040 (código 93553)

VISTOS/KP

Considerando que o réu apresentou atestado médico as fls. 1675/1676, 

mantenho a data da audiência anteriormente aprazada para o dia 

20/02/2019 às 15:30 horas conforme decisão de fl. 1672.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181621 Nr: 10057-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Processo: 10057-81.2017.811.0040 (Código 181621)

VISTOS/KP

Considerando a certidão de trânsito em julgado de fl. 235, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO definitivo destes autos, assim procedendo o(a/s) 

diligente gestor(a/s) judicial mediante anotações e baixas necessárias.

 Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e 

atuando no feito, ciência pessoal ao nobre membro do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 166484 Nr: 1354-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 354-64.2017.811.0040 (Código 166484)

VISTO/MV.

Destarte, considerando que na presente data apenas um membro do MPE 

esta atuando nesta Comarca e considerando o conflito de pauta de 

audiências existente na 1ª Vara Criminal, redesigno a oralidade em 

comento para o dia 21/03/2019, às 16:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação ao 

requerido, referente à decisão de fls. 55, por constar nos autos, apenas, 

seu antigo endereço, sendo Rua Mario Espinelle, n° 1800, Jardim Aurora, 

nesta urbe, porém, seu advogado foi intimado via DJE.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140807 Nr: 11011-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa a fl. 132. Assim, IMPULSIONO o presente para 

apresentação das razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 175181 Nr: 6249-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21809/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT, 

ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191042 Nr: 4742-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125217 Nr: 2523-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ANTONIO DA SILVA - 
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OAB:7868

 Processo: 2523-57.2015.811.0040 Código 125217

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018 às 15:30 horas.

No que atine à intimação das testemunhas arroladas, por oportuno, calha 

vincar que a interlocução entre Processo Penal e Processo Civil tem 

reflexos diretos na prática forense. O advento do novo CPC coloca os 

juristas diante tanto da criação como da extinção de certas regras, o que 

demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos e convergências.

Destarte, não olvidamos das várias críticas quanto à existência (efetiva) 

de uma suposta Teoria Geral do Processo, mas é inegável que 

majoritariamente não há como afastar a conclusão de que a promulgação 

e vigência do Novo CPC trarão mudanças sensíveis na aplicação do direito 

processual penal.

Corroborando a nossa assertiva, a I Jornada de Direito Processual Civil, 

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal (CJF), e apoio do STJ, ENFAM e AJUFE, aprovou o enunciado de 

nº 03: “As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao 

Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”.

Registre-se que os processos criminais chegaram a ser previstos na 

redação do art.15, do CPC, durante a tramitação, mas, inacreditavelmente, 

a referência foi suprimida, sendo corrigida agora pelo enunciado 

aprovado.

Todavia, isso não significa que tanto a doutrina como a jurisprudência não 

admitissem, antes da aprovação do enunciado ou mesmo do próprio novo 

CPC, a influência deste sobre o Código de Processo Penal, eis que, como 

instrumento de aplicação do direito material, admite interpretação extensiva 

e aplicação analógica de regras do Processo Civil (art. 3º do CPP). Daí 

advém a necessidade de profundo diálogo entre essas áreas 

aparentemente antagônicas, mas que, em realidade, possuem diversos 

pontos de intersecção.

Nessa esteira de raciocínio, os Códigos de Processo Civil e Penal não são 

vistos como compartimentos estanques; como ilhas legislativas capazes 

de, sem recurso a influência de outros diplomas, darem respostas a todos 

os problemas do processo.

Regras constantes do Código de Processo Civil, até com considerável 

incidência, são chamadas a responder problemas do processo penal. E 

regras constantes do Código de Processo Penal, embora com menos 

incidência, são chamadas a responder problemas do processo civil.

Cabe esclarecer, acolhendo-se as lições de Hermes Zaneti Junior, que:

[…] a aplicação do CPC aos demais processos depende, contudo, de um 

duplo filtro de adaptação: (a) as normas do CPC não podem estar em 

conflito com os princípios e a lógica próprias do direito processual que 

será completado; (b) há necessidade de conformação constitucional no 

resultado obtido com a aplicação do CPC… Não havendo conflito entre as 

normas do ramo processual específico e não ocorrendo desconformidade 

com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é possível 

a aplicação. (Aplicação supletiva, subsidiária e residual do CPC ao CPP. 

Precedentes normativos formalmente vinculantes no processo penal e sua 

dupla função. Pro futuro in malam partem (matéria penal) e tempus regit 

actum (matéria processual penal). In: DIDIER JR., Fred (Coord.); CABRAL, 

Antonio do Passo; PACELLI, Eugênio; CRUZ, Rogério Schietti (Org.). 

Coleção repercussões do Novo CPC: processo penal. Salvador: 

Juspodivm, 2016).

Nessa toada de ideias, da leitura do novo CPC, verifica-se que o 

Legislador preocupou-se em dar novos rumos ao processualismo civil, 

indo ao encontro de forma direta e positiva, à Constituição Federal, com a 

introdução de amplos direitos e garantias fundamentais as partes e ao 

processo, como, por exemplo, o artigo 4º, que consagra o Princípio 

Constitucional da Razoável Duração do Processo e o art.6º, que 

estabelece o Princípio da Cooperação, de modo a preencher e concretizar 

o conteúdo da reconhecida cláusula aberta do Devido Processo Legal, 

prevista no art.5º, LIV, da CF.

Destarte, pelo Princípio da Cooperação depreende-se que o processo é 

produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e 

pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos 

os atores processuais, e não só do magistrado, de modo que os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão justa e efetiva.

A ideia é o compartilhamento das responsabilidades processuais não só 

das partes, mas também do Juiz, visto que todos participam da mesma 

relação jurídica e precisam auxiliar-se mutuamente até o advento do 

provimento judicial definitivo, que deve ser objeto da contribuição 

perspícua de todos os atores do processo. Nesse diálogo triangular, 

princípios constitucionais e processuais como boa-fé, contraditório, ampla 

defesa, cooperação, razoabilidade e devido processo legal devem ser 

observados.

O princípio da cooperação cria deveres de conduta tanto para as partes 

como para o órgão jurisdicional, que assume uma dupla posição: 

mostra-se paritário na condução do processo, no diálogo processual e 

assimétrico no momento da decisão ; não conduz o processo ignorando 

ou minimizando o papel das partes na divisão do trabalho, mas sim em uma 

posição paritária, com diálogo e equilíbrio.

A verdade processual não deve ser a afirmada pela acusação, muito 

menos a contraposta na defesa do acusado. Ela deve emergir do 

convencimento do Juiz, a partir da intensa atividade processual 

desenvolvida em cooperação, dentro do papel dos sujeitos processuais 

na divisão das tarefas atribuídas a cada um deles.

 Por essa razão, a cooperação processual, antes mesmo de ser pensada 

legislativamente, já era princípio aplicado no campo do direito processual 

penal, segundo as lições de José Eulálio Figueiredo de Almeida .

 Nesse norte de argumentos, tomemos como exemplo a hipótese frequente 

da parte que requer, como diligência, a oitiva de pessoa referida no 

depoimento das testemunhas (da acusação ou da defesa) inquiridas 

durante a instrução processual. É dever da parte que fizer tal 

requerimento fornecer o endereço e os elementos necessários para a 

identificação da mesma, acaso seja conhecida apenas alguma alcunha ou 

apelido de família e o processo não dispor de outras informações 

complementares.

Nesta perspectiva, fica evidente que todas as personagens do processo 

(partes e Juiz) tem o dever de colaborar para o descobrimento da 

verdade, posto que nisso repousa o fundamento do interesse processual.

 No campo probatório, repita-se, o papel do Juiz deve ser de diálogo com 

as partes e os advogados. Neste imenso território de lugares e de 

atribuições, todos devem desenvolver intensa atividade processual, com o 

intuito de dissipar as ambiguidades e fugir do comodismo que os impede 

de estabelecer o elo de ligação com o passado para reconstituição do fato 

criminoso.

Essa regra de confiança mútua tem como baliza o princípio da boa-fé, o 

qual impõe deveres de cooperação entre os sujeitos processuais para 

obtenção dos fins colimados pelo processo, sendo certo que a 

compreensão e a aplicação do Direito Processual Penal não podem 

prescindir do pensamento jurídico contemporâneo conhecido 

ordinariamente como neoconstitucionalismo, haja vista que a 

Constitucionalização do Direito Processual deve irradiar em direção a 

todos os ramos do Direito Processual, não sendo atributo exclusivo das 

leis mais novas, como o CPC.

 E no que toca especificamente à intimação de testemunhas, fazendo um 

paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 11.719/2008, a regra no 

Código de Processo Penal passou a ser a apresentação das testemunhas 

pela defesa, independente de intimação judicial. É o que se extrai da parte 

final do art. 396-A do CPP (o acusado deve requerer a intimação da 

testemunha, quando necessário) e do art. 399 , que não faz referência à 

intimação de testemunhas.

 Nesse norte de razões, o CPP já se aproximava do disposto no então 

vigente § 1º do art. 412, do CPC/1973, pelo que “A parte pode 

comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de 

intimação; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la”; e 

agora, equipara-se à regra do art. 455, do novo CPC/2015, sem embargo 

de menção aos arts. 221 e 222, do CPP, que elencam algumas hipóteses 

em que a intimação deve ser judicial.

E apesar de haver essas hipóteses específicas no CPP, tenho que tais 

previsões não impedem a aplicação do art.455, do CPC, visto que tal regra 

não conflita o disposto no artigo 396-A, do CPP, ou mesmo qualquer outra 

regra estampada no Código Processual Penal.

Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais previstas na 

Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração razoável do 

processo; do sincretismo processual, autorizado expressamente pelo 
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art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da cooperação das 

partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento paritário entre 

patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos do Direito 

Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo.

 Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a defesa 

deverá informar por completo o endereço da testemunha arrolada, com 

logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação por carta com 

aviso de recebimento, sob pena de preclusão.

Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a 

intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo deverão comparecer obrigatoriamente na audiência designada, 

sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e 

despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência ex vi exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) 

ou do agente público pertencente a quaisquer dos quadros das forças de 

segurança pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) 

e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a expedição de 

mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) 

público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 

2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, 

do CPC.

Na hipótese dos incisos I e II, do artigo 455, do CPC, as testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de outros juízos 

brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial 

expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na 

espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.

Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141147 Nr: 11173-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ZOGAIBE - 

OAB:19034-A

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173537 Nr: 5450-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELEMAR HENRIQUE KREBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA 

- OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5450-25.2017.811.0040 Código: 173537

VISTOS/ MV

Trata-se de incidente procedimental criminal já exaurido na sua essência e 

finalidade, destarte, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98373 Nr: 918-47.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO ROQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Proc. 918-47.2013.811.0040 (98373).

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Claudemiro Roque da Costa, já qualificado, 

pela prática do crime descrito no art.306, do CTB.

Verifica-se que houve a suspensão condicional do processo (fl.73).

O parquet, através da petição de fl.124, perquiriu pela extinção da 

reprimenda imposta ao beneficiário, tendo em vista que não se vislumbra 

nos autos nenhuma causa de interrupção ou suspensão do sursis 

aplicado após a determinação no termo de audiência.

 É o relatório. Decido.

Sobre a suspensão condicional do processo, dispõe o §5º, do art.89, da 

Lei 9099/95, que se o beneficiário cumprir as condições impostas sem 

revogação dentro do prazo estabelecido, o juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em voga, tendo em vista que não há notícias de que, durante o 

período de prova o acusado descumpriu as condições impostas, tenho 

que a punibilidade do agente deve ser extinta.

Est Post, com espeque no art. 61, do CPP, e §5º, do art.89, da Lei 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade do acusado Claudemiro Roque da Costa, já 

qualificado nos autos e, concomitantemente, declaro extinto o presente 

processo.

Ciência ao MP.

Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe.

 Isenção de custas e despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT.

Ás providências. Expediente necessário.

P.R.I .C.

De Sorriso/MT, 12 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156619 Nr: 7327-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, LEONARA DE PINHO OLIVEIRA - OAB:47754

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 08/11/2018, com início às 13h15min, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292044 Nr: 18649-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHAES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Brasnorte Transmissora de Energia S/A pretende a restituição de valores 

recolhidos, em tese, equivocadamente ao FUNAJURIS.

Para tanto é necessária a apresentação de todos os documentos exigidos 

pela Instrução Normativa SCA n. 02/2011-Versão 02 (DJE 9464), que 

regulamenta os Pedidos de Restituição de Valores de Taxas e Custas 

Judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Assim, INTIME-SE o patrono da Requerente para que complemente a inicial 

com a juntada de procuração judicial com a finalidade de receber e dar 

quitação, dados pessoais do beneficiário (data de nascimento dos sócios, 

endereço completo e email), bem como as guias que pretende restituir, no 

prazo de 10 dias.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229800 Nr: 18289-71.2016.811.0055

 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: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO E ROSSANI PRESOTTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, Vanderlei Nezzi - OAB:8.452/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 256/261 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284528 Nr: 12691-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR, ESPOLIO DE 

WALTRUIDES BERNARDES PINTO, NORMA MIZIARA PINTO JUNIOR, 

MARISTELA MIZIARA BERNARDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NABOR VESPUCIO, GLEICE LANE 

LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 12691-68.2018.811.0055 – ID. 284528

ESPÉCIE: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR e ESPOLIO DE 

WALTRUIDES BERNARDES PINTO e NORMA MIZIARA PINTO JUNIOR e 

MARISTELA MIZIARA BERNARDES PEREIRA

PARTE RÉ: RICARDO NABOR VESPUCIO e GLEICE LANE LEALI NUNES 

VESPUCIO

CITANDO(A, S): TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.854.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO 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, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO, 

representado pelo inventariante WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR, 

vem propor a AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES em face de 

RICARDO NABOR VESPÚCIO e GLEICE LANE LEALI NUNES VESPÚCIO, 

casados entre si, residentes e domiciliados na Fazenda Boa Vista, Região 

da Linha São José, distante aproximadamente 35 Km do centro urbano, 

neste município. O sr. Waltruides Bernardes Pinto adquiriu 50% do imóvel 

objeto desta ação, através de arrematação judicial, em 14/08/2008. Em 

Carta Precatória que tramitou na 3ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

2007/719, oriunda da Comarca de Frutal-MG, autos de execução nº 

271.06.052227-0, promovida por Waltruides Bernardes Pinto contra 

Ricardo Nabor Vespúcio, cujo título foi registrado sob a matrícula 

R-3/21.413, em 29/09/2008, no 1º Serviço de Imóveis desta Comarca, 

cabendo ao arrematante representado por seu espólio/autor, 50% 

(cinquenta por cento) de uma área de 644,4646 hectares da matrícula em 

referência e objeto da presente divisão, denominada Fazenda Santa Lúcia 

(Gleba 9), situada neste município. E ainda foi registrado na AV.1-21.413 

de 29/10/2004, constam a averbação AV.1/18.042 de 17/07/2001, oriunda 

a AV-3 das matrículas 3.285 e 3.288, de 10/06/1991 e AV.1 da matrícula 

18.040. Integra o bem objeto desta ação benfeitorias constantes de uma 

casa sede, feita de tijolos e madeiras, dependências de alvenaria, curral 

cercado e dividido com tábuas de madeira, edificados no seu interior, além 

de parte do imóvel formada com pastagens para bovinos e outra parte 

vem sendo implementada com culturas de cereais. Desde a referida 

aquisição pelo “de cujus”, ora sucedido pelo autor, o referido imóvel 

constituiu-se num condomínio legal, posto que encontra-se em comunhão 

com os réus, detentores que são da outra metade do imóvel. Desse modo, 

por todo o tempo já transcorrido, e frustradas tentativas de sobrepartilha 

do bem objeto da presente ação, eles réus, impedirem a entrada do espólio 

autor no imóvel e além disso vem usufruindo da totalidade dele, contudo, 

sem prestar contas ao autor do usufruto de sua meação. Pelo artigo 1.320 

do Código Civil, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da 

coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas 

despesas da divisão. Há certidão emitida pelo Cartório competente, 

registrado que o “de cujus”, ora sucedido e representando pelo 

requerente, é proprietário da metade do imóvel, quantia equivalente a dos 

requeridos. Assim, a fim de extinguir o condomínio e dividir o bem imóvel 

em duas propriedades distintas, demarcando a divisão do bem, propõe a 

presente ação. Desse modo requer: a citação dos requeridos, a 

nomeação de perito, determinação da divisão geodésica do imóvel, 

condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, bem como nas despesas da divisão, a produção de todos os 

meios de prova em direito admitidas. Dá-se a causa o valor de R$ 

1.854.000,00, correspondente ao valor da avaliação da área ou do bem 

objeto do pedido.

DESPACHO: Vistos.A parte autora, como se colhe da petição de fls. 15/16, 
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comprovou o recolhimento das custas e taxas judiciais e deixou expresso 

que não pretende o deferimento da justiça gratuita. Ainda, promoveu a 

juntada dos documentos e os esclarecimentos necessários para o 

recebimento da petição inicial. Posto isso, CITEM-SE os demandados para, 

no prazo legal, apresentarem resposta, sob pena de revelia, na forma do 

artigo 589 do CPC. PUBLIQUE-SE edital, na forma do artigo 576, parágrafo 

único, do CPC, por força do artigo 589 do CPC. No mais, PROMOVA-SE a 

retificação do polo ativo para que passe a constar o Espólio de Waltruídes 

Bernardes Pinto, representado pelos herdeiros Norma Miziara Bernardes 

Pinto, Waltruídes Bernardes Pinto Júnior e Maristela Bernardes Pereira. Já 

no polo passivo deverá constar apenas Ricardo Nabor Vespucio e Gleice 

Lane Leali Nunes Vespucio. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Eu, Luciana Palácio Pilatti, Técnica Judiciária., digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de outubro de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284528 Nr: 12691-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR, ESPOLIO DE 

WALTRUIDES BERNARDES PINTO, NORMA MIZIARA PINTO JUNIOR, 

MARISTELA MIZIARA BERNARDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NABOR VESPUCIO, GLEICE LANE 

LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 6165-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITAS - UNIÃO DAS FACULDADES DE TANGARÁ DA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276495 Nr: 6095-68.2018.811.0055

 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: LETICIA FABIANA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão por que DECLARO 

inexistente a dívida discutida nos autos e CONFIRMO a liminar deferida às 

fls. 61/62-verso.Ainda, CONDENO a parte demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 9.540,00, a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, 

razão porque DECLARO a inexistência e inexigibilidade do débito discutido 

nos autos e CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 

9.540,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada a efetuar a restituição dos 

valores descontados indevidamente da parte autora, de forma simples, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC.Considerando que a parte autora decaiu de 

parte mínima do pedido (restituição em dobro), CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236657 Nr: 3503-85.2017.811.0055

 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: MPC, DULCEJAINE FREITAS PERES, PAPDF, ZILDA 

LOPES ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

CONDENAR a parte demandada a pagar à parte autora a quantia 

equivalente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o 

art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c 

o § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

do sinistro.CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da indenização, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242683 Nr: 10932-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

38/38-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para 

citação do requerido a ser distribuída na comarca de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, VANIA MARTINS - OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

AO MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193221 Nr: 9503-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLAMI FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193221 Nr: 9503-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLAMI FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Certifico que para a inclusão da empresa executada no cadastro de 

inadimplentes do SERASAJUD, é necessário os seguintes dados: CNPJ, 

endereço, a data de sua fundação e o valor da dívida e data de 

vencimento. Sendo assim, nos termos do Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte exequente, para informar nos autos os 

referidos dados, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6019 Nr: 790-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, LAUCIR JOSÉ FACCIO, 

EVANISE LÍRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149465 Nr: 9432-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDA, DDAS, JVDAS, DVDAS, TVDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito vejo que a inventariante há muito tempo tem 

conhecimento dos tributos em atraso, os quais por sinal são 

imprescindíveis de quitação para finalização do presente inventário.

É certo ainda, que há mais de 06 (seis) anos que a parte autora vem 

protelando para juntada dos comprovantes de quitação fiscal e do ITCD, 

desde modo, entendo que o prazo a ser concedido à inventariante não 

caberá qualquer prorrogação.

Posto isso, intime-se a inventariante pessoalmente bem e seu procurador, 

para no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme determinado, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150455 Nr: 10519-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, MARCIA FREGADOLLI BRANDÃO BARALE, NORTON 

ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IOLANDA FREGADOLLI 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156614 Nr: 5233-73.2013.811.0055

 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: NZPFB, MFBB, NZPFB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNZDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, RENATO FORTUNA DO 

VALLE - OAB:172.653, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151950 Nr: 557-82.2013.811.0055

 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: JVC, BVC, SDCFC, ETC, CTBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - OAB:4.306/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, KLEITON ARAÚJO 

CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro vejo que não cumpriu com as determinações 

deste juízo, assim, intime-se a inventariante substituída, Sra Junia Vargas 

Colla, para desentranhar os documentos juntados aos autos, devendo 

protocolar ação de prestação de contas em apenso, conforme 

determinado em audiência (fls. 466), deve-se consignar que a prestação 

de contas deverá ser na forma mercantil, qual seja, saldo inicial, créditos e 

pagamentos, e por fim, saldo final, devendo ainda juntar comprovação de 

todos os lançamentos.

Posto isso, determino:

1. Intime-se a Sra Junia Vargas Colla, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar a prestação de contas em autos apartados, na forma legal.

2. Intime-se a inventariante nomeada, Sra Sandy Danielle Camila Figueiredo 

Colla, para cumprir imediatamente a determinação de fls. 466, sob pena de 

destituição do cargo bem como extinção do feito, ante a inércia das 

partes.

3. Desentranhe-se imediatamente os documentos juntados às fls. 470/984, 

entregando-os a procuradora da Sra Junia Vargas Colla.

4. Proceda-se com a alteração na capa dos autos da inventariante 

nomeada às fls. 466.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272666 Nr: 3212-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 39v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64686 Nr: 6197-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente processo tramita desde o ano 

de 2007, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que a inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se a inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 273/274, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291852 Nr: 18503-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - 

OAB:18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoPosto isso: I – Ante a ausência de estudo psicossocial 

atualizado, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido 

pela parte autora concernente ao período de convivência desta com a 

criança Ana Karolina Neris Francisco.II – Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III – Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.IV – Caso não haja acordo entre as 

partes,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292058 Nr: 18664-04.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Considerando que no presente feito há conflito de interesses, nomeio 

curador especial em favor dos adolescentes Pedro Gabriel da Silva Corrêa 

e José Diogo da Silva Corrêa, na pessoa do Defensor Público, nos termos 

do art. 671, inciso II do CPC, que deverá ser intimado de todos os atos 

processuais.

 5. DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

6. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292221 Nr: 18792-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSDR, GSDR, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 isso:I.DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para que sejam majorados 

provisoriamente os alimentos, no importe 01 (um) salário mínimo e ½ 

(meio), atualmente equivalente à R$1.431,00 (mil quatrocentos e trinta e um 

reais), a ser pago, mensalmente, pelo requerido à parte requerente, todo 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação, além de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias dos infantes.II. DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. III.CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281821 Nr: 10519-56.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório à 

fl. 26, informando que não possui interesse no prosseguimento do feito, 
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pugnando, assim, pela extinção da presente demanda.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160381 Nr: 10177-21.2013.811.0055

 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: MTM, GTM, EHM, LSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR BRUM DE 

MATTOS - OAB:OAB/MT16.156

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente processo tramita desde o ano 

de 2013, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 119, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo, abro nova vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos imediatamente para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255273 Nr: 20876-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 37 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 39, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232409 Nr: 21442-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMG, NMG, MRM, FMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 21442-15.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: VITORIA MARTINS GIRARDI e NATHALIA MARTINS 

GIRARDI e FELIPE MARTINS GIRARDI e MARCIA REGINA MARTINS

PARTE RÉ: EZEQUIEL GIRARDI, BRASILEIRO, ENDEREÇO: LUGAR INCERTO 

E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/12/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para comparecer à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento designada para o dia 

28/11/2018 às 15h10, na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, no 

Edifício Fórum, endereço ao final indicado.

ADVERTÊNCIAS: As partes deverão comparecer à audiência, 

acompanhadas de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, consignando que a ausência da parte autora 

acarretará a extinção e consequente arquivamento do processo e a 

ausência da parte requerida importará em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

RESUMO DA INICIAL: OS REQUERENTES V.M.G, N.M.G E F.M.G, NESTE 

ATO REPRESENTADOS PELA SUA GENITORA MÁRCIA REGINA MARTINS, 

PROPÔS A PRESENTE AÇÃO NO DIA 05/12/2016, AÇÃO DE ALIMENTOS, 

COM O OBJETIVO DE CITAR O REQUERIDO; A INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO 

PROVISÓRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE CORRESPONDIA AO VALOR 

DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS, BEM COMO 50% (CINQUENTA 

POR CENTO) DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS; AO FINAL FOI 

PLEITEADO: CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 13º SALÁRIO E 30% DOS VALORES POR ELE 

PERCEBIDOS NA CONDIÇÃO DE FÉRIAS E EVENTUAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DEFINITIVO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE CORRESPONDE A UM SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE NO PAÍS; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE 50% 

DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DOS MENORES; INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA TODOS OS ATOS DO 

PROCESSO; CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA; 

PROTESTA PELA PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM 

DIREITO. DÁ-SE À CAUSA O VALOR DE R$ 10.560,00 (DEZ MIL, 

QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

DESPACHO: Vistos.Em análise dos autos, vejo que o requerimento de 

citação por edital merece acolhimento, tendo em vista que o feito tramita 

desde o ano de 2016 sem que até a presente data houvesse êxito na 

citação do requerido.Deste modo, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 28/11/2018 às 15h10min.Cite-se o 

Requerido via edital, e, intime-se a representante do requerente a fim de 

que compareça à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.Consigne no edital de citação, que na audiência, se 

não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença.Assim, considerando a regra legal 

prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, NOMEIO 

curador especial em favor da parte requerida, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

Eu, Yandra Millena A. Sousa/ Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 16 de outubro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152789 Nr: 1451-58.2013.811.0055

 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: VRM, GSM, LAM, SMMMS, DMM, CYMM, MALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, BRUNO 

SZCZEPANSKI SILVESTRIN - OAB:39395/PR, Cristiano Ytiro Marques 

Mukai - OAB:, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, Diego 

Marques Mukai - OAB:, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT, Suellen 

Mayumi M. Mukai - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o plano de partilha de fls. 279/289, que nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar os 

herdeiros com advogados distintos a se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219856 Nr: 9855-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHA, AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324/0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 90/92, 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.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163824 Nr: 1221-79.2014.811.0055

 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 DOS SANTOS PRATES, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS PRATES, REINALDO DOS SANTOS PRATES, NOEMIA PRATES 

DA SILVA, ALÉCIO ALVES PRATES, MARLI ARRUDA PEREIRA PRATES, 

ARISTACIO DOS SANTOS PRATES, NELMA DOS SANTOS PRATES, 

MARCIA DOS SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido Odilon da 

Rocha Prates, sendo inventariante a requerente Maria dos Santos Prates.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais da viúva meeira com 

sua respectiva representação processual bem como os documentos 

pessoais e atestado de óbito do de cujus (fls. 07/16).

A inicial foi recebida às fl. 19, sendo nomeada inventariante a viúva meeira 

Sra Maria dos Santos Prates, conforme Termo de Compromisso assinado 

às fls. 20.

As primeiras declarações foram apresentadas às fls. 21/28 com a juntada 

dos documentos pessoais de todos os herdeiros com as respectivas 

representações processuais (fls. 30/70), comprovando-se ainda a 

existência dos bens a serem partilhados (fls. 73/125).

Avaliação judicial dos bens (fls. 164/167).

Concessão de Alvará Judicial para alienação do bem imóvel inscrito na 

matrícula sob nº 6629

Juntada de cópia atualizada das matrículas dos bens imóveis arrolados 

nas primeiras declarações (fls. 20/205).

Foram apresentadas as certidões negativas de tributos relativos aos bens 

do espólio, referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (fls. 

213/214 e 254/256).

Apresentada a Guia de Informação e Apuração do ITCMD com a devida 

comprovação da quitação do referido imposto (fls. 219/231), conforme 

juntada da consulta de autenticidade (fl. 257).

Manifestação do Ministério Público pela homologação da partilha (fls. 253).

Assim, necessário a apresentação das últimas declarações, com a 

relação dos bens a serem partilhados, com os valores atualizados, 

conforme constou da GIA-ITCD, com o plano de partilha amigável, 

atribuindo-se a meação e o respectivo quinhão da cada herdeiro.

Posto isso, intime-se a inventariante para apresentar as últimas 

declarações, conforme acima disposto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação da 

partilha.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250853 Nr: 17434-58.2017.811.0055

 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: TF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/03/2019, às 15h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455 do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192053 Nr: 8453-11.2015.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-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 a certidão de casamento que se encontra devidamente 
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confeccionada na contracapa dos autos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170000 Nr: 11121-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 516/519 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 527, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120893 Nr: 85-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFU, PRU, SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o alvará eletrônico de fl. 205 e tendo em vista o 

requerimento de fl. 216, INTIME-SE a parte exequente Marcia Carvalho 

Ferreira de Souza Pereira, através do DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido de 

devolução.

Decorrido o prazo certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146627 Nr: 6359-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se inventariante 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252797 Nr: 19037-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAIN BATISTA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VULMAIR BELTRAMINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 252797.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação da parte 

autora para audiência, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao 

oficial de justiça, para Fazenda Boitanga, 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, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280437 Nr: 9354-71.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A
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 Certifico que intimo a parte embargante para efetuar o pagamento das 

custas iniciais, bem como juntar o comprovante nos autos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento do registro e distribuição.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161443 Nr: 12062-70.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Certifico que, tendo em vista os presentes autos terem sido levados em 

carga pelo Dr. Gustavo Porto Franco Piola em 06/09/2018 e devolvidos 

somente em 04/10/2018, o que impossibilitou a parte requerida de atender 

a intimação de fl. 262, nessa data intimo a empresa demandada sobre a 

devolução do feito, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, que o valor bloqueado via 

bacenjud já foi levantado através do Alvará nº 431404-2/2018, no valor de 

R$ 1.106,71 (hum mil, cento e seis reais e setenta e um centavos), em 

favor da Cooperativa de Crédito, poupança e investimento do sudoeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279199 Nr: 8390-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 54/59 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.: 241704 Nr: 9890-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Europa, 

a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. 

M. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 464, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160641 Nr: 10670-95.2013.811.0055

 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: CDSDS, ROSALINA CANAVARROS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.124/125, intimo a parte autora para que colacione ao 

feito o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de serem remetidos conclusos para extinção. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277677 Nr: 7157-46.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Intime-se as partes, via DJE para o autor e então o requerido via carga, 

a fim de que se manifestem quanto as provas que ainda pretendam 

produzir, juntando-as aos autos inclusive no que se refere a prova 

documental. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

2 - Nesse ponto, como prova do Juízo intimo a embargada para que junte 

aos autos cópia da documentação atinente ao calculo do imposto devido 

pelo executado.

3 - Já no que se refere ao embargante, para que junte aos autos 

documentos que comprovem o recolhimento do INSS, por ele próprio ou de 

sociedade jurídica de que faça parte nos termos da Lei complementar 

81/2003 do Municipio de Tangara da Serra (vide item 17.13 do anexo I).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163482 Nr: 590-38.2014.811.0055

 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: GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DO 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO/SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 590-38.2014.811.0055 - Cód. 163482

VISTOS.

Diante da ausencia de especificação de provas, junto aos autos cópia da 

certidão de antecedentes nesta comarca, como prova do Juízo, 

ressaltando que além da informação quanto a existência anterior de 

inquerito e medida protetiva relativa a suposta violência familiar, há noticia 

atual de situação semelhante.

Assim, intime-se via DJE o autora, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 10 dias.

 Após, volte-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292821 Nr: 19285-98.2018.811.0055

 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: DARIO TOGO SHIMOSAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, dado o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como do protesto 

efetuado decorrente da CDA de nº 2017476200, para tanto, oficie-se o 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra dos termos da 

presente decisão.Por conseguinte, 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). Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 15 de 

outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000509-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA (IMPETRANTE)

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

JERRY DA SILVA MOTA (IMPETRANTE)

TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em correição, Tratam os autos de Mandado de Segurança 

impetrado por RODINÉIA DE FÁTIMA MACIEL DUTRA, EVALDO GENER 

RODRIGUES DA SILVA, JERRY DA SILVA MOTA e TIAGO TEIXEIRA LIMA 

SILVA em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. ITAMAR 

MARTINS BONFIM, PREFEITO MUNICIPAL, Sr. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA 

e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, em razão da autoridade coatora ter por meio 

Memo interno n.º 184/SMS/2017 afastado o pagamento de valores atinente 

a insalubridade expressamente previstos nos editais de seus respectivos 

concursos 003/2016 e 002/2017 embasados em Laudo Técnico de 

Condições de Ambiente de Trabalho A inicial foi recebida, sendo deferida 

a liminar. Os impetrantes apresentaram embargos de declaração atinente a 

ausência de fixação de preceito cominatório. Devidamente notificado do 

presente feito o órgão de representação da pessoa jurídica interessada 

apresentou parecer arguindo em sede de preliminar a impossibilidade de 

utilização da presente via como ação de cobrança, defendendo no mérito 

a regularidade da conduta da autoridade visto que as impetrantes não 

estariam submetidas à condições insalubres. Por fim, destaca que a 

previsão contida no laudo seria de 20%. O representante do Ministério 

Público apresentou parecer pela denegação da segurança, visto que não 

só inexistiria prova da insalubridade como também os limites fixados no 

laudo apresentado seriam de 20% É o relatório.Fundamento.Decido. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RODINÉIA DE FÁTIMA 

MACIEL DUTRA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA, JERRY DA 

SILVA MOTA e TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA, visando a manutenção do 

adicional de insalubridade afastado por simples memorando. 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; 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 

observar no presente feito pendencias quanto a intimação formal do 

impetrado quanto aos embargos de declaração e sobre o descumprimento 

da liminar, contudo, considerando-se que o feito, por outro lado se 

encontra pronto para julgamento o qual implicará inclusive na análise 

quanto a tutela antecipada, reputo inviável e desnecessário o 

processamento dos embargos de declaração e do pedido atinente ao 

cumprimento de liminar, visto que serão objeto do dispositivo da sentença, 

reputando, portanto, prejudicados tais incidentes. Por outro lado, inviável o 

acolhimento da preliminar visto que a vedação contida na sumula 

apresentada se refere a inclusão de efeitos patrimoniais pretéritos, não 

obstando efeitos patrimoniais decorrentes de eventual revogação de ato 

ilegal. Superadas a preliminares e questões processuais No presente 

caso, em que pese os argumentos apresentados pela autoridade coatora, 

bem como contidos no Parecer do Ministério Publico o presente feito não 
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visa atribuir adicional por insalubridade e sim analisar a legalidade da 

exclusão de auxilio por memorando. Delimitado, corretamente, o objeto da 

lide e afastadas as questões processuais, patente o direito liquido e certo 

do impetrante, visto que apesar das ponderações da autoridade coatora 

quanto as atividades exercidas pelos impetrantes o que deve preponderar 

é a conclusão técnica do Laudo Pericial que levou a concessão 

administrativa do adicional de insalubridade, não se mostrando razoável 

que a mesma com simples memorando e ponderações sobre os limites da 

atual atribuição dos impetrantes afaste o adicional, sendo certo que na 

hipótese atinente a alteração de atribuições seria de rigor a realização de 

novo Laudo Pericial apto a fundamentar ato administrativo afastando o 

adicional, sendo portanto patente a ilegalidade do memorando, o que não 

obsta a autoridade coatora a realização de procedimento administrativo 

para realização de no laudo caso tenham ocorrido alterações significativa 

na atuação dos impetrantes que afastem a insalubridade reconhecida 

anteriormente administrativamente. Contudo, cumpre observar que assiste 

razão a autoridade coaytora e ao representante do Ministério Publico que 

o percentual do adicional deve observar o grau da insalubridade constado 

no laudo pericial não sendo admissível o pagamento em grau superior ao 

expressamente previsto no Item 4.2.52 do laudo apresentado no 

evento/documento id 11984762, sendo assim de rigor apenas o 

reconhecimento do direito liquido e certo a manutenção do adicional de 

insalubridade no patamar de 20%. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente o presente writ, e CONCEDO 

PARCIALMENTE a segurança impetrada para que as autoridades coatoras 

mantenham o pagamento do adicional de insalubridade dos impetrantes, no 

patamar de 20%,. Altero a antecipação de tutela, apenas para limitar o 

percentual do adicional insalubridade para 20% e considerando-se o 

holerite apresentado dando conta da recalcitrância da autoridade coatora, 

fixo preceito cominatório no montante de R$ 5.000,00 para o caso de não 

cumprimento imediato da decisão com inclusão dos percentuais devidos 

no próximo holerite dos impetrantes, sem prejuízo de instauração de 

procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e 

criminal. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria 

Jurídica do Município de Tangará da Serra, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

P.R.I.C. Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001562-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, O Sindicato dos Servidores Publico Municipais de Tangará da 

Serra, ingressaram como o presente Mandado de segurança visando 

obstar os efeitos de Decreto que teria alterado a data de pagamento da 

gratificação Natalina. Recebida a inicial e deferida a liminar apresentou o 

órgão de representação processual da Municipalidade dando conta que a 

administração teria promovido o pagamento da gratificação 

voluntariamente, tendo revogado o Decreto 427/2017. Por sua vez a parte 

autora informou o descumprimento da liminar, visto que os pagamentos 

foram realizados no dia 22 e não no dia 20 de dezembro de 2017, 

pugnando ainda pelo reconhecimento da litigância de má fé da 

Municipalidade. Por fim o representante do Ministério Público apresentou 

parecer defendendo o reconhecimento da carência superveniente visto 

que o Decreto impugnado foi revogado pela própria administração. É a 

síntese do necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, 

verifica-se que o presente writ perdeu o objeto, sendo certo que apesar 

das considerações do impetrante quanto a atrasos de 48 horas nos 

pagamentos é certo que o ato administrativo impugnado foi revogado pela 

própria administração. Outrossim, reputo importante consignar que não 

vislumbro qualquer elemento apto a reconhecer qualquer ato da 

administração que possa em tese configurar litigância de má fé, visto que 

notificado da liminar no dia 19 de dezembro de 2017, promoveu a 

renovação de folha de pagamento e efetuou os mesmos no prazo de 3 

dias, razão pela qual inviável e desnecessária a aplicação de qualquer 

penalidade a autoridade coataora ou a Municipalidade. . Outrossim, é certo 

que o objeto da demanda era a declaração da ilegalidade do ato 

administrativo, contudo, tendo sido o mesmo revogado não subsiste mais 

qualquer interesse jurídico no julgamento da presente demanda. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 intimação do advogado da parte autora para para que se manifeste sobre 

o montante depositado, bem como caso repute integral o depósito, 

manifeste-se sobre o levantamento de outras constrições realizadas, bem 

como comprove o levantamento de eventuais averbações premonitórias e 

informe sobre o intesse na manutenção de protestos e negativações em 

desfavor dos executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132674 Nr: 2552-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre luiz pedroso - 

OAB:24445A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT-10.661, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245585 Nr: 13228-98.2017.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DID´S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 1995-03.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON IRONI ZANCANARO - ME, LETÍCIA 

LISETTE PILGER ZANCANARO, IRONI ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:OAB/MT 7.086-A, Wilson Teruo Kobayashi - OAB:2575-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida à Comarca de Curitiba-PR para citação da executada 

Anderson Ironi Zancanaro-MT, instruindo-a com as peças necessárias, 

devendo, após retirá-la, comprovar em trinta (30) dias a distribuição dela 

no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253633 Nr: 19694-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ADRIANO AIRES DE MELO - OAB:OAB/CE 

11.761, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:OAB/CE 30.241, MATHEUS 

BRONZIADO TELES - OAB:36586/CE, RENIA MARIA BEZERRA REIS DE 

MURO - OAB:21371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se as partes para se manifestarem quanto ao decurso do prazo da 

suspensão deferida nos autos quanto ao cumprimento do acordo, então, 

voltem-me os autos conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223455 Nr: 12801-38.2016.811.0055

 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: SIMONE COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847 MT, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:18.584-MT, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para indicar o atual endereço de seu 

assistente técnico, tendo em vista que a intimação enviada a ele, via 

postal, no endereço indicado nos autos, precisamente às fls. 165/167, da 

data designada para realização da perícia, foi devolvida, cujo motivo 

assinalado pela agência dos Correios é o seguinte: "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113549 Nr: 3723-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DORVALINO ALVES DOS SANTOS, 

MAGNO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA, 

SERGIO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, MAGNO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:21818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 intime-se as partes para se manifestarem quanto ao decurso do prazo da 

suspensão deferida para o cumprimento do acordo, informando quanto ao 

seu cuprimento, então, voltem-me os autos conclusos para análise da 

extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280216 Nr: 9130-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 

RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS ANIBALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se as partes para se manifestarem quanto ao decurso do prazo da 

suspensão deferida para o cumprimento do acordo, informando quanto ao 

seu cuprimento, então, voltem-me os autos conclusos para análise da 

extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187477 Nr: 4601-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC DA SILVA COMERCIO E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE SÁ ADVOGADOS - 

OAB:420/99, JACKSON ANDRÉ DE SÁ - OAB:9.162/SC, OSVALDO 

FRANCISCO JÚNIOR - OAB:106.054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 intime-se as partes para se manifestarem quanto ao decurso do prazo da 

suspensão deferida para o cumprimento do acordo, informando quanto ao 

seu cuprimento, então, voltem-me os autos conclusos para análise da 

extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201780 Nr: 16150-83.2015.811.0055

 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: SOLARTERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ORGAN FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA BERTO 

KUESTER - OAB:131936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Atente-se o Cartório quanto a integralidade do endereço obtido a fls. 45, 

identificando como sendo a sala 06 do edificio como sendo a sede da 

emrpesa.
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Assim, renove-se a Carta de Intimação, prosseguindo-se o feito em seus 

ulteriores termos.

Frustrada a diligência, voltem-me conclusos para apreciação do pedido 

atinente a citação por edital.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286205 Nr: 14045-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RONDONIA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES OLIVEIRA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Autos nº: 14045-31.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 286205.

 Vistos.

 1) Considerando que a petição foi protocolizada tempestivamente (fls. 

22/22 verso), bem como, que veio acompanhada de documentos que 

comprovam que o réu, de fato, sofreu acidente e se encontra em estado 

grave de saúde (fls. 23/30), ACOLHO o pedido da Defesa e REDESIGNO 

para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17h10min, a realização da audiência 

de interrogatório do réu Charles Oliveira da Silva Dias, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a redesignação da 

solenidade e sua motivação.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 292414 Nr: 18989-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 Autos nº: 18989-76.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 292414.

 Vistos.

 1) INTIME-SE o réu Pedro Alves Maia acerca da audiência de instrução a 

ser realizada no Juízo Deprecante no dia 23/10/2018, às 12h40min.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Pedro Alves 

Maia, bem como, para a oitiva da vítima Olides Luiz Reolon e da 

testemunha Silvio Cezar Gurisan para o dia 07 de novembro de 2018, às 

14h10min, devendo o primeiro ser INTIMADO para comparecer 

devidamente acompanhado de advogado, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia e as últimas serem INTIMADAS a comparecerem, para o 

fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284504 Nr: 12677-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.GOIANIA-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISLEI FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO AUGUSTO DA SILVA 

ROCHA - OAB:17948/GO

 Autos nº: 12677-84.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284504.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 07 de novembro de 2018, às 14:00 horas, para oitiva da 

vítima Bataglia Herrero, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o 

fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276558 Nr: 6169-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, EDEZIO 

DA SILVA DANTAS, MAURILIO MORAES CALLEGARO, EDICIO AUGUSTO 

DA SILVA, DIEGO RODRIGUES FERREIRA, WELITTON CAMARGO DIAS 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Considerando a 

ausência justificada testemunha PM Diego Alves Furquim, REDESIGNO sua 

oitiva para o dia 22 de novembro de 2018, às 16h50min, SAINDO OS 

PRESENTES INTIMADOS. 2) REQUISITE-SE tal testemunha junto ao 

Comando respectivo para comparecer, a fim de ser ouvida, sob as penas 

da lei. 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da 

redesignação da solenidade. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 292041 Nr: 18643-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS FABIANO VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680

 Autos nº: 18643-28.2018.811.0055

Código Apolo nº: 292041.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h40min, para oitiva da 

testemunha comum Camila Bruna de Oliveira Santos, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.
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 Tangará da Serra, 11 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291817 Nr: 18471-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias de Oliveira - 

OAB:

 Autos nº: 18471-86.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 291817.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Alexander Rodrigues de 

Almeida Ferreira para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h20min, 

devendo o mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente 

acompanhado de advogado, sob pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 11 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291822 Nr: 18479-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON MENDES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680

 Autos nº: 18479-63.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 291822.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h30min, para oitiva da 

testemunha PM Jefftany Calixto da Silva, que deverá ser REQUISITADA 

junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim de ser ouvido, 

sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 11 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 125767 Nr: 4739-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SERAFIM DOS SANTOS JUNIOR, JOSE 

MARCOS SOARES, ERASMO MAXIMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos:1)ABSOLVO 

o réu Erasmo Máximo Pereira, já qualificado nos autos, da acusação da 

prática do crime previsto no artigo 180, § 1º do Código Penal.2)DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu José Serafim dos Santos, já qualificado 

nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c e 109, inciso III, c/c art. 115, todos 

do Código Penal Brasileiro.3)EXTINGO a punibilidade de José Marcos 

Soares, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, IV, 110 e art. 109 IV todos do Código de 

Processo Penal.4)Ficam os réus ISENTOS do pagamento das custas 

processuais e do lançamento de seus nomes no rol dos culpados.5)Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, 

da CNGC/MT.6)Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 7)Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE 

à destinação conforme preceituam as normas da CNGC.8) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública e à advogada constituída. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 16 de 

outubro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256762 Nr: 22071-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, 

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULHER, MARIA EDUARDA DE ARRUDA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924

 Autos nº: 22071-52.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 256762.

Vistos etc.

1) Considerando a certidão de tempestividade do recurso interposto com 

relação à ré Deuzanir Pereira de Arruda Mulher (fls. 408), RECEBO o 

recurso de fls. 391/391 verso, nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 600, 

ambos do CPP.

 2) D’outra banda, diante do teor da certidão de fls. 407, onde foi 

certificada a intempestividade do recurso interposto pela defesa técnica 

do réu João Antônio Martins dos Santos às fls. 390 e, considerando ainda 

que o réu manifestou expressamente o desejo de NÃO recorrer da 

sentença às fls. 388 verso aliado ao fato de que não foram apenas as 

razões recursais apresentadas intempestivamente e sim o próprio 

recurso, NÃO RECEBO o recurso de apelação de fls. 390.

3) ABRA-SE VISTA dos autos à apelante Deuzanir Pereira de Arruda 

Mulher para oferecimento das razões, no prazo de oito (08) dias e, 

aportando aos autos, no mesmo prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada 

para contra-arrazoar.

4) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

5) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

 INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 16 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1001133-82.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE VITALINA NUNES ALVES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 1002326-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA (ADVOGADO(A))

NILSON ALVES BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais e tutela antecipada para que 

seja determinado ao banco reclamado que proceda a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito em razão do débito em questão, 

argumentando que o banco reclamado está cobrando valores indevidos 

após o encerramento de conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de 

cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos para 

concessão da tutela de urgência. A cobrança de qualquer espécie de 

tarifa pela manutenção da conta corrente ativa por parte das instituições 

bancárias não se revela abusiva, ao menos em princípio, mormente 

quando essa cobrança tem previsão contratual. A ausência de 

movimentação da conta corrente não implica na ilegalidade da cobrança, 

porque a sua manutenção erige-se como verdadeira prestação de serviço 

posta à disposição do correntista. Dessa forma, a simples ausência de 

movimentação da conta corrente não impede o banco de cobrar a tarifa de 

manutenção, direito que só se extingue, por óbvio, com o encerramento da 

conta corrente que, como cediço, não se encerra automaticamente 

quando o correntista deixa de movimentá-la, mas só a partir de 

requerimento expresso. Nessa esteira os seguintes arestos: “Indenização. 

Dano moral. Alegação de cobrança de encargos sobre conta corrente 

encerrada. Prova. Ausência. O apelante não fez prova de encerramento 

da conta corrente, lícita a conduta da instituição financeira ao apontar o 

seu nome ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pelo saldo 

devedor. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP: Apelação: 

1223375500, Relator Pedro Ablas, 14ª C. de Direito Privado, j: 17.06.2009) 

“Contrato bancário. Conta corrente. Falta de movimentação. Necessidade 

de formalização do encerramento por escrito. Cobrança de tarifas. 

Admissibilidade. Saldo devedor. Inserção de nome em órgão de proteção 

ao crédito. Exercício regular de um direito. Ação improcedente. Apelação 

improvida.” (TJSP: Apelação: 7291228000 Relator Mateus Fontes, 22ª C. 

de Direito Privado, j: 20.05.2009) Portanto, a medida antecipatória almejada 

pelo reclamante deveria estar lastreada ao menos em um início de prova 

de que não havia previsão contratual da cobrança da tarifa de 

administração e/ou de que a reclamante requereu o encerramento de sua 

conta corrente junto ao banco reclamado, porque só assim seria possível 

considerar verossímeis as alegações discorridas na petição inaugural. 

Embora o reclamante afirme que formulou o requerimento, porém apenas 

verbalmente, não há demonstração segura de que efetivamente houve o 

pedido para encerramento da conta bancária, o que será possível 

descortinar apenas após a plena instrução processual. Na ausência de 

provas seguras de uma dessas duas situações, não se mostra cabível o 

deferimento da tutela de urgência consistente na imposição ao banco 

reclamado da obrigação de não fazer, inibindo-o de continuar a aplicar 

juros de mora e demais encargos ao débito bem como de inscrever o 

nome do reclamante nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. 

Com efeito, se do deslinde da demanda resultar a conclusão de que o 

débito de fato deva ser desconstituído, o reclamante nada deverá pagar 

ao reclamado, seja lá qual for o valor, haja vista o vício apontado na 

proemial, ensejador da sua nulificação, existir desde a sua origem. Por 

outro lado, se o débito não for desconstituído, será devido, e a incidência 

dos juros e demais encargos fustigados será analisada no momento 

oportuno, ou seja, após a triangularização da demanda por ocasião da 

prolação da sentença. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

conclui-se que, ao menos por enquanto, não subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

insuficiência das provas apresentadas até este momento que devem ser 

inequívocas e, consequentemente, pela inexistência da probabilidade do 

direito invocado. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))
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ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002320-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO MOLINA SOTO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os procedimentos afetos ao Juizado Especial Criminal tramitam 

apenas por meio físico, sendo equívoca, portanto, sua distribuição junto ao 

PJe. Não bastasse, é possível verificar que o Juizado Especial Criminal 

sequer tem competência para análise e julgamento do delito objeto da 

queixa-crime, tendo em vista que a pena máxima abstrata prevista no 

preceito secundário do delito descrito no art. 140, § 3º, do Código Penal, é 

superior à prevista no art. 61 da Lei nº 9.099/1995. Por esses motivos, 

determino o cancelamento da distribuição, intimando-se o interessado a fim 

de que, a seu interesse, distribua a queixa-crime por meio físico junto ao 

Cartório Distribuidor, dirigindo-a ao Juízo competente. Cancele-se eventual 

audiência de conciliação designada. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 
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será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELLY FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL 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: 1001921-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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 

EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL, OAB/MT 17.211 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002319-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO KALOMEZORE (AUTOR(A))

PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO LUIZ (RÉU)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu Advogado, para, comparecer á 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 12 DE DEZEMBRO 2018 

16:15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA ALMEIDA MOKVIANSKI (REQUERENTE)

EVALDO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ALAN JUNIOR MOKVIANSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação e da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado PAULO FERNANDO SCHNEIDER, 

OAB/MT 8.117 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: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 4 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011291-58.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES JOSE TONIAZZO (EXEQUENTE)

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não se manifestou. 

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: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA KERLI CARAVINA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. O reclamante por meio da petição do Id 15794996 pleiteou 

bloqueio da quantia de R$ 1.551,66, para aquisição dos medicamentos que 

seriam suficientes para o seu tratamento de saúde, pelo prazo de 3 (três) 

meses. Ocorre que, na petição do Id 14603869, datada de 1 de agosto de 

2018, o reclamante pleiteou o bloqueio da quantia de mais R$ 1.614,33. 

Considerando, no entanto, que a compra do medicamento referente ao 

pedido da petição de Id 14603869 ocorreu no dia 22 de agosto de 2018 

(NF 14906633), ou seja, há menos de dois meses , intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar e comprovar a necessidade de 

novo bloqueio. Cumpra-se. 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: 1000491-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIANA EVELLIM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))
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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, 11 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA FERNANDA KUNST BALCONI (REQUERENTE)

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

JOEL REIS CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente a penhora sobre os bens móveis da 

empresa do executado. Contudo, não há, por ora, como a penhora recair 

em sobre os bens indicados, como pretende a exequente, tendo em vista 

que a execução está direcionada apenas à pessoa física. Não houve, pelo 

menos até este momento, o redirecionamento da execução à pessoa 

jurídica, por meio do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica inversa; tampouco há demonstração de que se trata de empresário 

individual. Nesse passo, determino a intimação da exequente para, no 

prazo de 10 dias, demonstrar que o executado se trata de empresário 

individual ou, caso contrário, promover o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica inversa de forma regular, o que possibilitará o 

redirecionamento da execução e a penhora sobre os bens da pessoa 

jurídica. Deverá, em igual prazo, apresentar demonstrativo atualizado do 

valor executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito ao 

disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente aos honorários de sucumbência, 

tudo sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA (ADVOGADO(A))

JANDIRA OZAN DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há no dispositivo da sentença (ID 14451916) imposição de 

pagamento de valores à reclamante. Há apenas a declaração de nulidade 

dos contratos e a imposição de obrigação de fazer consistente no 

recolhimento do FGTS referente ao período da prestação de serviço, 

conforme pedido formulado na petição inicial; aliás, nem consta na petição 

inicial requerimento para imposição de pagamento de valores à parte 

reclamante. Por essa razão, não há como ser deferido o pedido do id 

10360507. Intime-se o reclamante a fim de que requeira o que entender 

cabível, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 17 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise do cálculo apresentado pelo exequente na petição de 

Id 15416391, verifica-se que houve o cômputo do valor integral das 

faturas que foram declaradas indevidas, em descompasso com o 

estabelecido na sentença de ID 13077905, que condenou a reclamada ao 

pagamento em dobro apenas do que foi cobrado indevidamente. Ou seja, o 

exequente desconsidera em seus cálculos o valor que foi reconhecido 

como devido na sentença. Assim, antes de deliberar sobre o pedido do Id 

15416391, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor executado, no qual deverão constar os 

valores apenas correspondentes ao que foi cobrado indevidamente, 

devendo ser abatidos os valores efetivamente contratados, tudo sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (ADVOGADO(A))

JOHNNY KELVI RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 
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e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

I. AGUIAR COSTA - CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Na petição de Id 15878632 o reclamante pretende o 

prosseguimento da execução apresentando cálculo das parcelas que 

entende devidas no importe de R$ 6.267,61. Ocorre que na petição de Id 

14498106 a executada juntou comprovante de pagamento de 11 parcelas, 

no valor de R$ 500,00 cada uma, pagamento esse que não questionado 

pelo exequente, sendo, portanto, incontroverso. Assim, antes de deliberar 

sobre o pedido do Id 15878632, é necessário que o exequente apresente, 

no prazo de 10 dias, demonstrativo atualizado do débito, no qual deverá 

constar apenas o valor das cinco parcelas remanescentes. Deverá 

também, se for o caso, fazer incidir a multa por descumprimento contratual 

apenas no remanescente e não no total do débito. Caso não haja 

manifestação no prazo assinalado, arquivem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001404-91.2018.8.11.0055. REQUERENTE: LEITE & ARTERO LTDA - ME 

REQUERIDO: ERIKE PEREIRA DE SOUZA Vistos. Deverá o exequente 

retificar o cálculo apresentado, uma vez que a sentença do ID 14750010 

reconheceu a cobrança do valor de R$ 1.255,00, havendo a condenação 

tão somente deste valor e não no valor de R$ 4.636,96, conforme 

apresentado no ID 15866430. Assim, intime-se para manifestação, no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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. 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. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 9 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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. 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. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 9 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 56869 Nr: 6352-16.2006.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO BARBOSA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORINALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 116554 Nr: 6591-15.2009.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para que se manifeste 

a cerca da determinação juntada nas fls. 124.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003655-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCIA BOTIM BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003655-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCIA BOTIM BARBOSA REQUERIDO: VINICIUS 

HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS Vistos etc. I. Nos termos do artigo 751 

do CPC, intime-se a autora e o interditando para comparecerem em juízo no 

dia 07/11/2018 às 15h00min horas, a fim de este ser entrevistado 

pessoalmente. II. Na impossibilidade de se proceder à citação, face do 

interditando ser gravemente excepcional, deve o Oficial de Justiça 

descrever com detalhes suas deficiências aparentes. III. Consigne-se no 

mandado a advertência de que dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da entrevista, poderá o interditando impugnar o pedido (artigo 

752, do CPC). Para tanto, nomeio a Defensoria Pública (representada por 

Defensor Público distinto do subscritor da inicial) para comparecer ao ato 

e apresentar defesa em favor do interditando no prazo legal. IV. Na 

ocasião, após a entrevista, será analisada a necessidade de nomear 

perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito (§2º, 

do artigo 756, do CPC). V. No que tange ao pedido de tutela de urgência 

visando à nomeação de curador provisório, considerando os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado pelo 

atestado médico juntado, e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

(artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como curador 

provisório do interditado sua Mãe MARCIA BOTIM. VI. Lavre-se termo de 

curatela provisória, devendo constar no termo que é terminantemente 

vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outras naturezas pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. VII. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para comparecimento, ofertando, desde já, a faculdade de 

apresentar quesitos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. M. (AUTOR(A))

J. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002975-30.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOCENILDE MALHAO MIRANDA RÉU: JAIR LUIZ DA ROSA 

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. Designo audiência de conciliação para a data de 07/11/2018, 

às 15:30 horas. IV. Citem-se o requerido para comparecimento, devendo o 

mandado, no mais, conter apenas os dados necessários à audiência e 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial (art. 695, §1º, CPC). V. 

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 

ou de defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VI. 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. VII. 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). VIII. 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). 

IX. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I). X. 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.: 102622 Nr: 27-40.2015.811.0045

 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: CELIA GOULARTE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas ao INSS, via remessa dos autos, para 

caso queira apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002777-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO ANJOS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

 

, Manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 27/11/2018 às 9:30h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 
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(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001903-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FABIO PEREIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS (ADVOGADO(A))

HERMANO GADELHA DE SA (ADVOGADO(A))

FERNANDA ROLIM E SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001903-76.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): FABIO PEREIRA PIRES RÉU: UNIMED JOAO PESSOA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. Por cumpridas as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC, subam os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo. 2. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de outubro 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.: 152329 Nr: 1296-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681-O

 Vistos.

1. Defiro integralmente a cota ministerial retro.

2. Expeça-se ofício ao Hospital São Lucas solicitando o encaminhamento 

da conclusão acerca do diagnóstico de hanseníase, bem como a 

revaliação do quadro clínico da "Síndrome Compartimental", tão logo 

obtenha os resultados necessários para prestar referidas informações.

3. Sem prejuízo, intime-se o advogado do adolescente acerca do laudo 

médico de fl. 118.

4. Com a vinda de novas informações, abra-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41125 Nr: 1432-53.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor:"Assim que informado o novo endereço, dê-se vista à 

parte requerente, expedindo-se o necessário conforme o solicitado, nos 

termos da decisão inicial.(fls. 82/86).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40041 Nr: 362-98.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S DESING MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS, 

JONILSON JOSÉ ROCHA DIAS, GRACIELA MARIA ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor:"Assim que informado o novo endereço, dê-se vista à 

parte requerente, expedindo-se o necessário conforme o solicitado, nos 

termos da decisão inicial.(fls. 122/128).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104223 Nr: 903-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON GADELHA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor:"Assim que informado o novo endereço, dê-se vista à 

parte requerente, expedindo-se o necessário conforme o solicitado, nos 

termos da decisão inicial.(fls. 71/75).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004361-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004361-95.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

REQUERIDO: DU PONT DO BRASIL S A Vistos. 1. Trata-se de “Tutela 

cautelar requerida em caráter antecedente”, ajuizada pelo(a) autor(a) em 

face do(a) requerido(a), ambos qualificados, aduzindo, em síntese, que 

atuava como representante comercial da parte requerida e, nessa 

condição, adquiriu 6.300 (seis mil e trezentas) sacas de semente de milho 

Biogene da requerida/representada para comercialização; que após o 

período de venda, restou um saldo de 2.698 (duas mil seiscentas e 

noventa e oito) sacas da semente para devolução à fornecedora 

requerida; que após rejeitar a oferta de compra do referido saldo, no 

importe de R$ 641.280,75 (seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e 

oitenta reais e setenta e cinco centavos), foi surpreendida pelo 

comunicado de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência, por 

solicitação da parte requerida; que é absolutamente irregular a 

negativação da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito, já que 

não adquiriu os alegados produtos. Pede, liminarmente, a abstenção ou 

retirada da negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de 

crédito. Verbera que ingressará com ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Juntou documentos. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela cautelar em caráter 

antecedente, regida pelo art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, 

exige (a) indicação da lide principal e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar (elementos que evidenciem a 

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

processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos anexados ao pedido inicial, que apontam existência de 

relação comercial entre as partes, com indícios de se tratar de 

representação comercial e, nessa modalidade, a mediação para a 

realização de negócios mercantis se dá por conta da representada. É 

dizer, nessa quadra de cognição sumária, que a imposição de compra de 

produtos não comercializados, inclusive com meios indiretos de coerção, 

mormente após expressa negativa do autor/representante, transfere a 

este obrigação indevida, se confirmada a final a indigitada modalidade de 

relação jurídica. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, posto que 

impõe a parte autora o desembolso de quantia expressiva a fim de evitar 

eventual inscrição em cadastro de inadimplentes. De outro lado, a medida 

pleiteada é reversível, de modo que sobressaindo no feito a higidez do 

referido contrato no que se refere ao todo da mercadoria, o autor poderá 

ter seu nome novamente inserido nos cadastros restritivos. Sendo assim, 

diante da presença dos requisitos inerentes às medidas de urgência, além 

da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, tenho que a 

concessão da cautelar postulada é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 297, 305 e 536, §1, todos do CPC, defiro o 
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pedido liminar veiculado para o fim de determinar que o requerido se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito ou, caso já o tenha feito, que proceda com a devida exclusão, 

relativamente ao débito discutido na presente demanda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. 3.1. Antes da expedição 

do mandado, determino que se tome por termo caução, com expressa 

anuência dos proprietários, a ser oferecida no prazo de quarenta e oito 

(48) horas, ficando o autor nomeado depositário fiel dos bens dados em 

garantia, sob as penas da lei. Assinado o termo, expeça-se o necessário. 

4. Cite-se o requerido, nos termos do artigo 306 do CPC, fazendo constar 

no mandado que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente (CPC, arts. 307). 

Prazo para contestação: 05 (cinco) dias. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 16 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003054-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN BARZOTTO DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

M. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AUTORES PARA IMPUGNAREM A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004190-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO 

DO REQUERIDO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002370-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

LISANDRO TESSELE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA DAR INÍCIO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003737-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERENTE)

ALEXANDRO GOMES DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PATRICIA DE SOUSA MIRAGAIA DE OLIVEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003451-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (ADVOGADO(A))

VIDA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS ORGANICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003498-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LOURDES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003416-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

RUTH MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAN ARAUJO DE OLIVEIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001084-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

GILMAR FUMAGALLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ARQUIVADA NO ID15928338, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, COMPROVANDO NOS AUTOS SUA DISTRIBUIÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002052-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (ADVOGADO(A))

S. L. A. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104605 Nr: 1075-34.2015.811.0045

 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: TEREZINHA OLIVIA BONELLA FALKOESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO a parte AUTORA para, 

querendo, manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 77 / 79, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100139 Nr: 6017-46.2014.811.0045

 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: JOSEANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 114/133, no 

prazo comum de 15 (quinze)dias.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 7174 Nr: 371-75.2002.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ZARISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BIRCK - 

OAB:10093/MT

 Vistos etc.,1. (...) .ISSO POSTO, em consonância com o parecer 

Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do 

requerente, pelos seus próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente GABRIEL 

ZARISTA, qualificado nos autos.Findo, requisite-se informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida à fl. 193.2. Do despacho 

saneadorNão 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 

11 de dezembro de 2018, às 15h30min. Saliento que na referida audiência 

serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa 

residentes nesta Comarca e, ao final, interrogado o réu.Intimem-se o 

Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se necessário. Se 

houver testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se 

imediatamente Carta Precatória.3. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 105978 Nr: 1780-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDES GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 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 28 

de fevereiro de 2019, às 16h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, havendo nos autos auto de exame de arma de fogo, 

encaminhem-se a arma de fogo e as munições apreendidas (fl. 27) à 

unidade do exército mais próxima para destruição ou doação, nos termos 

do artigo 25, da Lei n° 10.826/2003.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109960 Nr: 3921-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Urbano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 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 15 

de maio 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, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125527 Nr: 3254-04.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO JHONE OLIVEIRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,
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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 15 

de maio de 2019, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109106 Nr: 3433-69.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador, para quye, no 

prazo legal apresente suas Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134730 Nr: 394-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/11.265, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal apresente suas Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96298 Nr: 2985-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO JOSE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal Apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004731-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROBERTA CALDAS FIALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (EXECUTADO)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que a parte executada possui advogado constituído nos autos, INTIMO a 

parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado pela 

parte exequente, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). 

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA INES DA SILVA HORA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 17 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELA VIEIRA 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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

decurso do prazo desde a homologação do acordo, INTIMO a parte autora 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de outubro 

de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000728-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

NERI ROMAN (AUTOR(A))

IVETE INES BORTOLI ROMAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004876-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE 

MENDES BASQUES NETO REQUERIDO: PATRICIA SOARES DOS SANTOS 

Vistos. Verifica-se dos autos, que a parte requerida não fora citada, 

conforme documento de ID n° 12133187, motivo pela qual restou 
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prejudicada a realização da audiência de conciliação. Isso posto, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

16h00. Atente-se a escrivania para o cumprimento da presente decisão 

em tempo hábil para a realização o ato aprazado, nos integrais termos da 

decisão de ID n° 11153808. Expeça-se carta precatória para a Comarca 

de Cuiabá/MT, para citação da parte requerida. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Com a urgência do o caso requer. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY (ADVOGADO(A))

JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL (AUTOR(A))

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

CESAR AUGUSTO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000913-51.2017.8.11.0045 Valor da causa: $20,537.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, PROVAS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL e MEIRE DIAS DA CONCEICAO 

POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado 

dos requerentes, para no prazo legal, impugnar à contestação, juntada ao 

ID 9165658. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001818-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

VITALE ALIMENTOS LTDA (DEPRECADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (DEPRECADO)

 

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 . 

1001818-56.2017.8.11.0045 Valor da causa: $1,391,187.66 ESPÉCIE: 

[Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A POLO PASSIVO: LEANDRO MUSSI 

e VITALE ALIMENTOS LTDA Senhor(a): A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal se 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, bem como 

efetuar o ressarcimento de R$600,00 (seiscentos reais),referente as 

diligências nas localidades acima mencionadas LUCAS DO RIO VERDE, 17 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000386-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO(A))

R.Z.M. CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE MOURA SILVA 70885419391 (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 . 

1000386-36.2016.8.11.0045 Valor da causa: $8,772.56 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: R.Z.M. CONFECCOES 

LTDA Endereço: AVENIDA AMÉRICA, 475, Fundos, JARDIM ALTO DA 

CIDADE, CIANORTE - PR - CEP: 87205-280 POLO PASSIVO: Nome: 

RENATO DE MOURA SILVA 70885419391 Endereço: rua Esmeralda, 1352, 

Centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para se 

manifestar no prazo legal, acerca certidão negativa do Oficial de Justiça, 

juntada ao ID 9428042 LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001747-54.2017.8.11.0045 Valor da causa: $19,270.63 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4 ANDAR, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 607, 

E, CENTRO,, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

para no prazo legal, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 

juntada ao ID 91248755. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001996-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENIO LINDEMANN (EXEQUENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ADAO FORMEHL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001996-05.2017.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REQUERENTE: CENIO LINDEMANN 

REQUERIDO: VILMAR ADAO FORMEHL VISTOS. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial, a fim de recolher o valor das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de extinção. Em mesmo ato, deverá o requerente juntar aos autos, 

demonstrativo de cálculo, contendo valor atualizado das parcelas 

vencidas e as parcelas vincendas, vez que a execução busca o 

pagamento integral do contrato. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de junho de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001896-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001896-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MEIRE 

DIAS DA CONCEICAO REQUERIDO: JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL 

VISTOS. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, a fim de recolher o valor das 
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custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção. Em mesmo ato a 

requerente devera juntar aos autos a Certidão de óbito do de cujus, José 

Fabiano Pinheiro Cabral, sendo este documento indispensável para o 

recebimento da inicial. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de junho de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002255-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (DEPRECANTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002255-97.2017.8.11.0045 Valor da causa: $34,777.96 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 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 GOMES DE OLIVEIRA Endereço: 

rua cunhatakl, pioneiro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003170-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA JURACI DE MORAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003170-83.2016.8.11.0045 Valor da causa: $35,071.75 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

APARECIDA JURACI DE MORAIS Endereço: RUA SANTA ISABEL, 459, RIO 

VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

Manifestar-se no prazo legal, em termos de prosseguimento, bem como 

efetuar o pagamento da complementação de diligência, que a parte autora, 

com base no deslocamento deste servidor aos endereços acima 

mencionados, efetue o depósito do valor de R$ 90,00 (noventa) reais, 

sendo que o boleto deverá ser gerado através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home LUCAS DO RIO VERDE, 17 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (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 . 

1002112-11.2017.8.11.0045 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: CARLOS ROBERTO VIEIRA POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Endereço: Avenida Para, 720, 

Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no 

prazo legal impugnar à contestação, juntada ao ID 9906060 LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004619-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TONOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - 855.647.101-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004619-76.2016.8.11.0045 REQUERENTES: LUIZ 

CARLOS TONOLI e ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA VISTOS, ETC. Trata-se 

de HOMOLOGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA, tendo as 

partes acima qualificadas. As partes conforme petição ID n.º 4449273, 

entabularam acordo referente a dissolução de parceria agrícola, 

requerendo a sua homologação. Pois bem, verificando que o acordo fora 

assinado pelas partes pactuantes, acompanhadas de seus advogados, a 

homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo, havido entre as 

partes nos termos do art. 725, inciso VIII, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, fazendo-o por sentença. Custas 

processuais e honorários advocatícios conforme pactuado. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

P.R.I.C. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de dezembro de 2016. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002763-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MANOEL DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002763-77.2016.8.11.0045 Valor da causa: $17,730.41 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, s/n, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-000 POLO PASSIVO: Nome: ADAO MANOEL DE CAMPOS 

Endereço: Avenida Sergipe, 373, Rio Verde, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal se manifestar 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 

17 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002603-18.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (EXEQUENTE)

JOAO PAULO DEL CASTANHEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PICOLO (EXECUTADO)

LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO (EXECUTADO)

VALCIR PICOLO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002603-18.2017.8.11.0045 Valor da causa: $1,494,250.00 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

AGRICOLA Endereço: AVENIDA DAS ACACIAS, 2340, SALA 01, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO Endereço: RUA 

RONDA ALTA, 492-S, MENINO DE DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Nome: JOSE LUIZ PICOLO Endereço: RUA RONDA ALTA, 

492-S, MENINO DE DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

Nome: VALCIR PICOLO Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 190-S, 

CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no 

prazo legal se manifestar acerca da Carta Precatória devolvida. LUCAS 

DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001925-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001925-03.2017.8.11.0045 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: IRACY GOMES DE SOUSA Endereço: Avenida Mato Grosso, 1647, 

cidade nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 585, 15 Andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, Impugnar à contestação 

juntada ao ID 10276813 LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001940-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

RICHARD ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001940-69.2017.8.11.0045 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: RICHARD ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES Endereço: Rua 

Jaime Seite Fugi, Qda 36, Lote 33, Jaime Seite Fugi, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 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 A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação, 

juntada ao ID 15324825 LUCAS DO RIO VERDE, 17 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97897 Nr: 4276-68.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR FELIPE BOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA GONÇALVES 

DOURADO TURTERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, MICHELE 

CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - 

OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 107 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: istos.

Verifica-se que foi apresentada contestação (pp. 94/102) por negativa 

geral, aduzindo nulidade da citação por edital.

Pois bem. Rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia, uma vez 

que foram empreendidas diligências cabíveis para localização da 

requerido, conforme extrato de ordem judicial de p. 83, e ainda, a 

inexistência de informação do CPF da requerida, para busca nos demais 

sistemas vinculados ao Portal dos Magistrados.

Intimem-se as partes para que digam se pretendem a produção de outras 

provas, justificando a sua necessidade ou o julgamento da lide no estado 

em que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 96-72.2015.811.0045

 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: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:OAB/MT 25117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Certifico em atenção ao despacho de p. 662, que deixo de expedir Carta 

Precatória para intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que 

autora é advogada agindo em causa própria, considerando ainda a 

necessidade do recolhimento de Custas de distribuição da missiva a 

comarca de Diamantino ser de responsabilidade da própria autora, 

impulsiono os autos a fim de intimação da parte autora via DJE da 

audiência redesignada para o dia 06 de novembro de 2018 às 17h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98791 Nr: 5021-48.2014.811.0045

 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: VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) 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, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, 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 designada.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001183-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SOUZA DO CARMO (RÉU)

ADELAR JOSE SCHAEDLER (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora da Decisão de ID nº 15407428 e da certidão de ID nº 15979904 , 

para que fique ciente da audiência de conciliação designada para o dia 

06/12/2018 às 16:30 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 Citação e Intimação, 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: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA da 

decisão de ID nº 15702108 e da audiência de CONCILIAÇÃO designada 

nos autos para o dia 04/12/2018 às 15:00 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 

cumprimento de liminar e citação, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZELTON REIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELSON COIMBRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE AGUA 

BOA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do item 1 do R. Despacho Id 14873755 

dos autos, vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

ALJENA FRIES (EXEQUENTE)

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

ALBINO FRIES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, de conformidade com o R. Despacho 

proferido nos autos (Id 15637073) que segue vinculado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas do processo, incluindo-se aí todas as despesas com sua 

tramitação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83018 Nr: 1861-58.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelene A Destro, Juscelene Aparecida 

Destro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1861-58.2012.811.0021 – Código: 83018.

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Juscelene A Destro e Juscelene Aparecida Destro

CITANDO(A,S): Executados(as): Juscelene A Destro, CNPJ: 

00355177000100, brasileiro(a), Endereço: Rua Rafael Borghetti, N 215, 

Bairro: Parque Castelandia, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Juscelene Aparecida Destro, Cpf: 55028195153 Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Rua Rafael Borghetti, N215, Bairro: Parque 

Castelandia, Cidade: Primavera do Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/05/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.530,91

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

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

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

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face das executadas, 

acima qualificadas, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

2.594,50, representada pela CDA nº 20112253. Esgotados todos os meios 

para localização dos executados, pelo M.M. Juiz de Direito desta 2ª Vara, 

foi deferido a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 17 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001183-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SOUZA DO CARMO (RÉU)

ADELAR JOSE SCHAEDLER (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001183-16.2018.8.11.0021. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: VALDEMIR SOUZA DO CARMO, ADELAR JOSE 

SCHAEDLER 1. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 

(QUATORZE) DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13H30MIN (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2. EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 3. O réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5. INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7. Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. Cumpra-se. Água Boa/MT, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001281-98.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a tutela de urgência de natureza assecuratória em que visa o 

restabelecimento da energia elétrica no estabelecimento até a resolução 

da lide, merece acolhimento por este Juízo, ante a demonstração sumária 

da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Em 

relação à probabilidade do direito, com base na cognição sumária, este 

Juízo vislumbra que a medição incorreta que teria ocorrido na unidade 

consumidora da autora não teria, aparentemente, sido causado em razão 

de sua culpa, conforme foi explicitado na decisão que indeferiu o pedido 

de recurso administrativo junto à empresa ré (Id n. 15346689). Na 

fundamentação exarada pela concessionária, consignou que apenas teria 

havido erro provado na medição, não lhe imputando, a princípio, 

responsabilidade para tal fato. No entanto, não havendo responsabilidade 

da autora, ora consumidora dos serviços, a princípio, deveria a 

concessionária providenciar a cobrança das quantias não recebidas, 

limitando-se aos últimos 03 (três) ciclos imediatamente anteriores ao ciclo 

vigente, conforme estabelece a regra do art. 113, inciso I da Resolução 

414/2010/ANEEL[2]. Há também a possibilidade de, constatada a 

deficiência da medição, utilizar-se dos critérios dispostos no art. 115 da 

Resolução n. 414/2010/ANEEL. Todavia, não se vislumbra que a 

concessionária ré teria adotado alguns dos procedimentos acima 

mencionados, ao passo que, ela teria utilizado a regra do art. 130, inciso III 

da Resolução n. 414/2010/ANEEL, conforme consignado na “carta ao 

cliente” (Id n. 15346961), o que pressupõe que a irregularidade teria sido 

causada pelo consumidor, o que, ressalte-se, pela resposta do recurso 

administrativo, não teria sido atribuída à associação demandante. Por sua 

vez, no que tange ao risco ao resultado útil do processo, verifica-se que 

restou comprovado o requisito normativo do art. 300 do CPC, visto que, o 

uso de energia elétrica é considerado bem essencial à atividade da 

associação, de modo que a interrupção dos serviços ocasionará demais 

prejuízos às atividades elencadas no estatuto social. É relevante 

consignar que apenas a fatura discutida nesta demanda é objeto de tutela 

de urgência, o que não impedirá que a concessionária ré promova a 

adequada medição de energia elétrica na unidade consumidora. Em tempo, 

cabe deixar assentado que essa demanda será analisada sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em sintonia com a 

teoria do finalismo, isso porque a autora é destinatária final dos serviços 

executados pela ré, aliado ao fato de possuir vulnerabilidade 

técnico-científico frente à atividade desenvolvida pela demandada. 

Entretanto, em relação à inversão do ônus da prova, este Juízo irá analisar 

oportunamente na fase saneadora, após a angularização processual, 

momento em que será possível vislumbrar a existência de eventual 

controvérsia entre as partes. 1 – Forte nos fundamentos acima, com 

fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória a fim de 

determinar a suspensão/interrupção/religação da energia elétrica 

referente à unidade consumidora n. 6/647968-7, exclusivamente em 

decorrência da cobrança da fatura descrita no evento n. 15346961 (pág. 

03), sem prejuízo de ser cabível a leitura e demais cobranças de outras 

faturas atinente à referida unidade consumidora, 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018 

às 15h00min a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 
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audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de outubro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] 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. [2] Art. 113. A distribuidora quando, por motivo 

de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média 

dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não 

apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os 

seguintes procedimentos: I – faturamento a menor ou ausência de 

faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não 

recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento 

imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012)

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000522-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSÉ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA PIRANI ZANIN (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. 1000522-40.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ODAIR JOSÉ DA SILVA Endereço: RUA 

CAMPO NOVO, 438, JARDIM BELA VISTA, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCIANE APARECIDA PIRANI ZANIN 

Endereço: RUA VEREADOR FLORISVALDO DE SOUZA PORTO, 1214, 

CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar no prazo 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, conforme 

provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). , 17 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): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 1167-82.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLEICE ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:36008

 Código n.° 92848

Vistos.

Extraem-se dos autos que a sentença foi prolatada em 04/09/2018 (ref. 

20), sendo que, apenas o Impetrado foi regularmente intimado até o 

presente momento (ref. 29); com a intimação, o Impetrado peticionou 

requerendo prazo para cumprimento da liminar e sentença (ref. 30).

 Feito estes registos, DETERMINO e DECIDO.

 I – intime-se a Impetrante, via Defensoria Pública, concedendo-lhe vistas 

dos autos, pelo prazo legal;

 II – diante dos argumentos apresentados pelo Impetrado, considerando 

que serão efetuados os pagamentos na forma de indenização e por tratar 

de verba de natureza alimentar, DEFIRO a dilação dos prazos requeridos 

(ref. 30), nos seguintes termos: a – o pagamento dos valores 

indenizatórios referente ao período da licença maternidade até o dia 09 de 

novembro de 2018, devendo ser juntado o comprovante (documento 

idôneo) nos autos até a data retro mencionada; e, b – o pagamento dos 

valores indenizatórios referente ao período em que a Impetrante esteve 

afastada ilegalmente até o dia 14 de março de 2018, devendo ser juntado 

o comprovante (documento idôneo) nos autos até a data retro 

mencionada; sob pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 500 

(quinhentos reais), a contar do termino dos prazos mencionados nesta 

decisão.

III – com o transito em julgado da sentença, permaneçam os autos na 

Secretaria até o termino do prazo para cumprimento das determinações; 

após, com o cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 16 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 100114 Nr: 4029-26.2018.811.0020

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 100114

Vistos.

 Proceda ao contido no §1° do artigo 914 do Código de Processo Civil, 

intimando o Embargado nos termos do artigo 17 da Lei n.° 6.830/80.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Alto Araguaia – MT, 16 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 2720-67.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, proceda-se a citação do Estado de Mato Groso (observando o 

artigo 183 do CPC), na pessoa da Procuradoria Estadual do Estado, para, 

querendo, apresentem contestação, no prazo legal, com as advertências 

e sob as penas da lei.

Ultrapassado o prazo para contestação, intime-se o Requerente para se 

manifestar, no prazo legal.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer 

o que entender de direito, pelo prazo legal.

 INDEFIRO o pedido de tramitação dos autos em sigilo, por falta de 

fundamentação legal.

DETERMINO o apensamento dos autos de código n.° 95819 e 96696, haja 

vista a ocorrência de conexão/continência.

 Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 16 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52695 Nr: 2125-78.2012.811.0020

 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: WELLINGTON ALVES DE ANICÉSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA HELENA SANTANA E SILVA - Espólio, 

HENRIQUE RESENDE TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONEIDE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:6991/MT, MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO GONSALEZ - 

OAB:11.225-B/MT

 Cód. Nº 52695

Vistos.

Welligton Alves de Anicésio, devidamente qualificado e representado nos 

autos, promoveu a abertura de inventário da herança de Regina Helena 

Santana e Silva.

A petição inicial foi recebida (fls. 15), sendo nomeado inventariante o 

requerente, apresentando as primeiras declarações, informando a 

existência de duas herdeiras menores, e arrolando os bens deixados (fls. 

18/36).

 Parecer Ministerial (ref. 38/39); manifestação da Fazenda Pública Estadual 

(ref.44/45).

Juntada de petição de uma das herdeiras, aos autos (ref.46/49).

 Autos remetidos a Sessão de Conciliação (ref. 58).

Juntada de petição de propositura de homologação de acordo de partilha, 

e documentos (ref. 70/78).

 Por fim, manifestação ministerial pela homologação do acordo realizado 

pelos herdeiros (ref. 80).

 Vieram os autos conclusos. É o relato. DECIDO.

Welligton Alves de Anicésio, devidamente qualificado e representado nos 

autos, ingressou com o presente pedido de inventário da herança de 

Regina Helena Santana e Silva.

A petição inicial preencheu os requisitos exigidos pelo Código de Processo 

Civil. Foram juntadas certidões negativas de débitos da Fazenda Nacional, 

Estadual e Municipal. Demonstrativo de inexistência de débitos inscritos em 

dívida ativa (ref. 78).

 Analisando os autos observo que foram prestadas as primeiras e últimas 

declarações; os bens foram avaliados; apresentada pelos herdeiros a 

partilha amigável dos bens.

Assim, atendidas as exigências legais, estando os impostos devidamente 

recolhidos/isentos, com arrimo no art. 654 do CPC, homologo a partilha, e, 

por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

inventário, nos termos do art. art. 487, inciso I do CPC.

Com o pagamento das custas, caso existentes, expeça-se o formal de 

partilha, procedendo às averbações necessárias.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais.

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

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia - MT, 01 de outubro de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 1315-98.2015.811.0020

 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: BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora acerca da juntada do Ofício, de ref.: 71, o qual 

informar a designação da audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-67.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

VALDECI CUSTODIO BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONALDO PIRES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria intimado a apresentar cálculo atualizado, no prazo de 

05(cinco) dias, para cumprimento do r. despacho ID. 10957250.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-02.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

LUIS HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte Autora, 
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intimado(a) a requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010132-20.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FLORISA KELLY RIBEIRO SAVALA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA F. SILVA (EXECUTADO)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010132-20.2012.8.11.0020 EXEQUENTE: SAMUEL RIBEIRO DE SOUZA, 

FLORISA KELLY RIBEIRO SAVALA EXECUTADO: FRANCISCA F. SILVA 

Vistos. 1. No presente caso, a parte exeqüente requereu a execução de 

sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 515, III, do 

CPC/20015), que depende de intimação, cuja penhora só será realizada 

em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 

(quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado no acordo (evento 1) no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (§1º, art. 523 do 

CPC/2015), podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos 

do art. 525 do CPC/2015. 3. Decorrido o prazo, sem manifestação ou 

pagamento do débito, EXPEÇA-SE mandado de penhora e remoção, 

atualizando-se a dívida, se necessário, para que sejam penhorados e 

removidos tantos bens quantos bastem para garantia total da execução, 

obedecendo a gradação legal do artigo 655 do CPC, sob pena de ser esta, 

efetivada forçosamente. 4. No caso, da parte executada oferecer 

resistência não sendo possível efetuar a penhora. Fica desde já, deferido 

o reforço policial com ordem de arrombamento, se necessário. 5. Após a 

lavratura do termo ou auto de penhora, não havendo embargos, 

certifique-se, voltem-me os autos conclusos. 6. ntimem-se. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-41.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GLECI DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

VITOR MUSA GONCALVES (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINEIROS LTDA (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) dos Exequentes, 

intimado a requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-88.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ROMUALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-88.2016.8.11.0020 REQUERENTE: MARIA HELENA ROMUALDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 

9183195) manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 

8257952 – págs. 1/3, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando 

nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-80.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TORRES DE REZENDE (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010063-80.2015.8.11.0020. REQUERENTE: JEFFERSON TORRES DE 

REZENDE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. 1. Considerando o Aviso 

37/2018 e tendo em vista que o fato gerador da obrigação foi constituído 

após 20/06/2016 (crédito extraconcursal), o processo deve prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito e, após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, deverá o Juízo expedir ofício ao Juízo 

da Recuperação Judicial, qual seja, 7ª Vara Empresarial da Capital, 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 2. Assim sendo, 

INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos próprios autos, sua impugnação, conforme 

determinação expressa do art. 525 do CPC. 3. Após, CERTIFIQUE-SE 

acerca da conduta adotada pelo executado e proceda à conclusão. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010270-21.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (ADVOGADO(A))

MARIANA ALVES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DUQUE DABUS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)
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MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010270-21.2011.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIANA ALVES OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente para autorizar o 

levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante transferência 

bancária na conta indicada. Antes, porém, de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária, para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) 

dias úteis (art. 1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o 

competente alvará. 3. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido 

pela parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010090-29.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA ALVES ROCHA DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010090-29.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: PAULA MARIA ALVES ROCHA 

DE SOUZA SANTOS EXECUTADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos. 1. INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao depósito efetuado na movimentação nº 

15805932, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena de 

concordância tácita. 2. Consigno, que em caso de discordância com o 

valor depositado, a parte reclamante deverá no prazo acima referido, 

apresentar cálculo detalhado que demonstre o saldo remanescente, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento do feito. 3. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-64.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO NASCIMENTO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010196-64.2011.8.11.0020. REQUERENTE: LAERCIO NASCIMENTO DA 

COSTA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao depósito efetuado na movimentação nº 

10570566, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena de 

concordância tácita. 2. Consigno, que em caso de discordância com o 

valor depositado, a parte reclamante deverá no prazo acima referido, 

apresentar cálculo detalhado que demonstre o saldo remanescente, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento do feito. 3. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-27.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA (ADVOGADO(A))

RONICLEY SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010310-27.2016.8.11.0020 REQUERENTE: RONICLEY SILVA GOMES 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-71.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

SOIANE SOUZA BRAZ (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010223-71.2016.8.11.0020 REQUERENTE: SOIANE SOUZA BRAZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual 

objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu 

nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em 

sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

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. Não acolho a preliminar suscitada, uma vez que a parte 

autora acostou o comprovante de residência em seu nome. Passo a 

análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. A ré acostou 

relatório de chamadas, contudo, tal documentação não prova a relação 

jurídica entre as partes. Destarte, como a reclamada não produziu prova 

de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a 

devida resistência por intermédio de documentação, vejo que presentes o 

ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do 

dano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o 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. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 
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reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. 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. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 440/2018

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido, o Senhor Bel. JOÃO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA, matrícula nº 24743, portador do RG nº 001175303 SSP/MS e 

inscrito no CPF nº 000.192.791-40, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE 

I – Símbolo PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de 

Barra do Bugres-MT, a partir da data de 15/10/2018 .

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres – MT, 15 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA nº. 443/2018

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido, o Senhor Bel. DOUGLAS HENRIQUE SERTÃO DE 

SOUZA, matrícula nº 28840, portador do RG nº 2319269-0 SSP/MT e 

inscrito no CPF nº 042.138.351-89, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE 

II – Símbolo PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de 

Barra do Bugres-MT, a partir da data de 15/10/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres – MT,15 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83058 Nr: 4793-58.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTENCIO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos etc.

 Devidamente intimada, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, a exequente 

não se manifestou.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia bloqueada, conforme já 

deferido às folhas 90, observando as informações para transferência à 

conta de titularidade da parte executada informada às folhas 91.

Na sequencia, intime-se a EXEQUENTE para que se manifeste, requerendo 

o que de direito para o regular prosseguimento do processo, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90106 Nr: 442-71.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 133/138 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão havida na 

decisão interlocutória de fl. 111, e DEFERIR o pedido de habilitação da 

embargante ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como assistente 

litisconsorcial ativa da demanda.Em tempo, intime-se a parte requerente 

para promover o necessário ao regular prosseguimento do feito.Às 

providências.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142218 Nr: 6231-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS DO NACIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Nomeio desde já a Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial do interditando, que deverá apresentar contestação 

após a juntada do Laudo Pericial.

 OFICIE-SE a Secretaria de Saúde do Município de NOVA OLÍMPIA/MT para 

que indique médico para realização de perícia médica com o interditando, 

bem como data e horário para realização, devendo entrar em contato com 

a requerente, Zenilda Dias do Nascimento, pelo celular (65) 9.9694-5878 

ou (65) 9.9694-5847. Na oportunidade da realização da perícia médica 

deverá o Expert atestar o grau da incapacidade do requerido para os atos 

da vida civil, apresentando laudo médico especificando as limitações do 

autor.

Com a juntada da pericia médica, INTIME-SE a Defensoria Pública.

 APÓS a apresentação dos documentos e da contestação, ABRA-SE 

VISTAS à advogada da parte autora, e na sequência ao Ministério Público. 

Após, estando tudo devidamente certificado, CONCLUSOS.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 2425-76.2012.811.0008

 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: MANOEL BRAZ BELICIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 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.: 87623 Nr: 3404-04.2013.811.0008

 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: ADEMIR JOSE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

em 05 dias sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46762 Nr: 2928-68.2010.811.0008

 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: JOSE RENATO 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnção ao cumprimento de sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 3037-04.2018.811.0008

 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: MARINEI DA COSTA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117354 Nr: 6210-07.2016.811.0008

 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: MAISA RAMOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Imougnação a Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139754 Nr: 4409-85.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Dezembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 2245-31.2010.811.0008

 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: CASA SARDANHA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELI MARIA MARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA - 

OAB:23.905, Marcela Rodrigues Montalvão - OAB:OAB-PR 25.354, 

MAURO COMINATTO MEN - OAB:23904/PR

 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 no prazo legal 

manifestar se a carta precatoria devolvida, com certidao negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105208 Nr: 4958-03.2015.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GUIA BISPO DA GAMA

 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, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95889 Nr: 5132-46.2014.811.0008

 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: WALMIR SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR 

- OAB:11129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 6639-03.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALMO BARCELOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143745 Nr: 7129-25.2018.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN REGINA DESTRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO LOPES MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 1215-48.2016.811.0008

 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: POLIANA SIQUEIRA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Barra do Bugres - MT, 17 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130581 Nr: 6868-94.2017.811.0008

 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: PEDRO ALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136203 Nr: 2271-48.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.362

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 44/45.Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 2275-85.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245 A /MT

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 
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documento indispensável à propositura da demanda, e por consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 59.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111552 Nr: 2629-81.2016.811.0008

 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: ANGELA MARIA DE LIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96264 Nr: 5403-55.2014.811.0008

 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: CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99426 Nr: 1295-46.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO9 SILVA E 

TAQUES - OAB:17.504, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26751 Nr: 12-66.2007.811.0008

 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: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Certifico nos autos e dou fé que o recurso de apelação de fls. 132/134 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo a parte requerente/apelada para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131573 Nr: 7430-06.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CENTRAL MATO 

GROSSO LTDA ME, SAMARA ESPIRITO SANTO LIMA SILVA, OSVALDO 

MARCELO HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 131/132, posto que, determino a realização de 

avaliação e penhora do(s) imóvel(is) informado(s) na exordial.

 Com a apresentação da avaliação do bem, volvam-me os autos conclusos 

para designação de data para realização de hasta pública.

 Cumpra-se.

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 4022-12.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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

manifestar acerca da penhora realizada às fls. 20/21, sob pena de 

preclusão.

 Após, dê-se vista dos autos à parte exequente para manifestar-se no 

prazo legal.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para 

deliberações.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82253 Nr: 3952-63.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLECENTE DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ODORICO DORILEO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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 Defiro o pedido de fls. 155 posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova c;onclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52443 Nr: 3195-06.2011.811.0008

 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: ALZIRA EMILIA DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92553 Nr: 2556-80.2014.811.0008

 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: MARIA CANDIDA PERPETUO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99867 Nr: 1572-62.2015.811.0008

 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 EUGÊNIA DA SILVA FERREIRA

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100798 Nr: 2131-19.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55132 Nr: 1332-78.2012.811.0008

 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: MARILZA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 6206-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE MIRANDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORALDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Trata-se de guia de execução penal 

definitiva em que figura como recuperando MÁRIO MÁRCIO DE MIRANDA 

MOREIRA, qualificado, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 

34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98 e art. 12 da Lei 10.826/03 c.c art. 

70 do CPB, à pena 02 (dois) anos de detenção de reclusão, em regime 

aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme guia de fl. 

04. Vieram os autos conclusos. II – Diante do exposto, designa-se 

audiência admonitória para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h30, data 

única disponível, oportunidade em que serão fixadas as condições para o 

cumprimento das restritivas de direito. III – Homologa-se o cálculo que ora 

se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de 

futura reanalise em caso de impugnação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142359 Nr: 6316-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVANA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –
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Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperanda DILVANA MARIA DOS SANTOS, qualificada, condenada pela 

prática do crime previsto no art. 312 c.c art. 71, ambos do CPB, à pena 04 

(quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao 

pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, conforme guia de fl. 03.

 II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h50, data única disponível, oportunidade em que 

serão fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime 

semiaberto.

III –

Proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos 

respectivos dias-multa.

A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o pagamento da 

pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página eletrônica do 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.

Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.

Se o recuperando, devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 

51 do CPB.

Intimem-se todos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 6317-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperanda MARIA APARECIDA DE SOUZA, qualificada, condenada pela 

prática do crime previsto no art. 312 c.c art. 71, ambos do CPB, à pena 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao 

pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, conforme guia de fl. 03.

 II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 14h15, data única disponível, oportunidade em que 

serão fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime 

semiaberto.

III –

Proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos 

respectivos dias-multa.

A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o pagamento da 

pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página eletrônica do 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.

Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.

Se o recuperando, devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 

51 do CPB.

Intimem-se todos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500334-82.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANYR MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESLEY MODOLO DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (REQUERIDO)

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500334-82.2014.8.11.0008. REQUERENTE: DEVANYR MAXIMIANO DA 

SILVA REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., MG VIDROS 

AUTOMOTIVOS LTDA Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, nos 

termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação dos requeridos TOKIO MARINE SEGURADORA SA e MG VIDROS 

AUTOMOTIVO LTFDA para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 17 de outubro 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MORLAN S/A (REQUERENTE)

MOHAMAD RAHIM FARHAT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN SILVA CARAN (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

tomar conhecimento da decisão Id do documento 15605570 -”Pelo exame 

do processado, constato que este feito foi distribuído equivocadamente ao 

Juizado Especial, uma vez que o valor da causa ultrapassa e muito o 

quantum máximo previsto pela Lei nº 9.099/95.Assim, DETERMINO a 

redistribuição destes autos para uma das varas cíveis desta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora recolher eventuais mandados expedidos neste 

feito.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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para se manifestar requerendo o que de direito, Id do documento 

15528887 - Devidamente intimado para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, a parte executada manteve-se silente. Assim, DEFIRO o 

bloqueio de contas do executado que deverá ser realizada através do 

sistema BACENJUD, no montante de R$ 152,39. A busca deverá ser 
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realizada em nome de MARIA REJANE DA SILVA, inscrita no CPF nº 

030.974.531-48. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta Única. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de 

folhas (artigo 854, § 2º, do CPC). 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 cinco (05) dias. 

Salienta-se que valores irrisórios serão desbloqueados de ofício. Caso a 

penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente, para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. . . O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000759-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA SAPUCAIA (EXEQUENTE)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15662871 – Sentença “Pois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Desnecessária a intimação da executada nos termos do Provimento nº 68 

de 03 de maio de 2018 do CNJ, considerando a manifestação expressa 

pelo levantamento em favor da exequente (Id. 14985415). Expeça-se o 

alvará para levantamento dos valores em favor da exequente. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . . 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: 0500150-29.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

DEIGLES CARAGNATO PARISOTTO (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15662161 - Sentença “Pois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Considerando que já houve a intimação da executada nos termos do 

Provimento nº 68/CNJ, e diante de sua inercia, defiro a expedição do 

alvará para levantamento dos valores. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . 

. . 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: 1001128-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME OLIVEIRA FONTES NETO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora da 

sentença Id do documento 15537369 - Sentença “Diante do 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$ 1.056,98 (hum mil e cinquenta e 

seis reais e noventa e oito centavos), devendo ser atualizada por juros 

legais desde a citação 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: 1001165-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira (ADVOGADO(A))

JOYCE CRISTYANE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15537852 - “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 11109803;- 

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) solidariamente, 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 advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este 

projeto de sentença ao juiz Togado para homologação”. . . 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: 1001165-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira (ADVOGADO(A))

JOYCE CRISTYANE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15537852 - “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 11109803;- 

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) solidariamente, 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 advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este 

projeto de sentença ao juiz Togado para homologação”. . . 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: 1000856-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15537866 - 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 inexigibilidade do débito apontado na 

inicial;-DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do 

reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do presente 

feito.-CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 

(Quatro 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 advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este 

projeto de sentença ao juiz Togado para homologação.”. . . 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: 1000201-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15538156 - 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 recisão do contrato; CONFIRMAR a tutela 

concedida de Id nº 12128226;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.”. . . 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: 1000526-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15588168 - Sentença - “Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.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: 1000725-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIJANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15588173 - Sentença - “Isto posto, por tudo 

mais que dos autos consta e com fulcro nos fundamentos que fazem 

parte integrante desta decisão, nos termos da legislação supracitada, 

opino pela extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no 

art. 51, inc. II, c/c 3º, ambos da Lei 9.099/95 e 485, IV, NCPC.Revoga-se a 

decisão que concedeu a tutela de urgência no movimento 10715211.Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei 9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para 

homologação..”. . 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: 1000656-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (ADVOGADO(A))

JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINTIALCOOL - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE 

FABRICACAO DE ALCOOL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000656-06.2018.8.11.0008 Valor da causa: $6,191.50 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS - ME Endereço: R 

Santos Dummont, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: SINTIALCOOL - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE FABRICACAO DE ALCOOL 

Endereço: R Marcos Freire, 186E, CX Postal 05, Jd Ouro Verde, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 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: 13:40. 

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, 17 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 
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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: 1000918-87.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO (ADVOGADO(A))

SUPREME AGUA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15588395 - Diante do 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$ 886,84 (oitocentos e oitenta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser atualizada por juros 

legais desde a citação 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: 1001038-33.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

VALTEIR ZERBINATTO LOBO - ME (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO SILVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15620629 - 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 somente:- 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial pela quitação. 

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: 1000238-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

ANTONIA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15642740 “ CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), 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: 1000285-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. A. (REQUERENTE)

K. I. D. A. F. (REQUERENTE)

J. N. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

A. D. T. (REQUERIDO)

G. P. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15453510 -“ Vistos, etc.Compulsando 

detidamente os autos, constata-se que tramita perante os juizados 

especiais criminais desta Comarca uma queixa crime, tendo as mesmas 

partes e que se encontra em fase mais avançada, com a conclusão da 

instrução criminal, apresentação das alegações finais, aguardando 

somente a prolação da sentença.Neste sentido, é prudente se aguardar o 

desfecho do processo criminal, cuja sentença em alguns casos faz coisa 

julgada no cível, não podendo mais discutir questões que já foram 

exauridas na esfera penal, seja para reconhecer a autoria ou a 

inexistência do fato.Assim, determino o sobrestamento do feito até que a 

questão seja decidida na esfera penal. Prolatada a sentença, com seu 

transito em julgado, junte-se cópia e faça conclusos os autos.Em relação à 

requerida Gabriele Prudêncio, nos autos da queixa crime (código 123308) 

foi reconhecida a menoridade desta, fato que determinou o 

desmembramento e encaminhamento das peças ao Juízo da Infância e 

Juventude, o que não foi contestado por nenhuma das partes.Nesta 

esteira, mostra-se imperativa a extinção do feito em relação a esta parte, 

sem julgamento do mérito, por ser ela menor de idade. A Lei n. 9.099 /95, 

em seu artigo 8º, veda expressamente o ajuizamento de ações por ou 

contra incapazes, não admitindo o instituto da representação. Dito isto, 

extingo o processo, sem resolução do mérito em relação à parte requerida 

Gabriele Prudêncio, devendo a secretaria, proceder com a retificação nos 

autos, após o trânsito em julgado.Cumpra-se, com as providências de 

praxe. .” 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: 1000285-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. A. (REQUERENTE)

K. I. D. A. F. (REQUERENTE)

J. N. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

A. D. T. (REQUERIDO)

G. P. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15453510 -“ Vistos, etc.Compulsando 

detidamente os autos, constata-se que tramita perante os juizados 

especiais criminais desta Comarca uma queixa crime, tendo as mesmas 

partes e que se encontra em fase mais avançada, com a conclusão da 

instrução criminal, apresentação das alegações finais, aguardando 

somente a prolação da sentença.Neste sentido, é prudente se aguardar o 

desfecho do processo criminal, cuja sentença em alguns casos faz coisa 

julgada no cível, não podendo mais discutir questões que já foram 

exauridas na esfera penal, seja para reconhecer a autoria ou a 

inexistência do fato.Assim, determino o sobrestamento do feito até que a 

questão seja decidida na esfera penal. Prolatada a sentença, com seu 

transito em julgado, junte-se cópia e faça conclusos os autos.Em relação à 

requerida Gabriele Prudêncio, nos autos da queixa crime (código 123308) 

foi reconhecida a menoridade desta, fato que determinou o 

desmembramento e encaminhamento das peças ao Juízo da Infância e 

Juventude, o que não foi contestado por nenhuma das partes.Nesta 

esteira, mostra-se imperativa a extinção do feito em relação a esta parte, 
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sem julgamento do mérito, por ser ela menor de idade. A Lei n. 9.099 /95, 

em seu artigo 8º, veda expressamente o ajuizamento de ações por ou 

contra incapazes, não admitindo o instituto da representação. Dito isto, 

extingo o processo, sem resolução do mérito em relação à parte requerida 

Gabriele Prudêncio, devendo a secretaria, proceder com a retificação nos 

autos, após o trânsito em julgado.Cumpra-se, com as providências de 

praxe. .” 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: 1000285-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. A. (REQUERENTE)

K. I. D. A. F. (REQUERENTE)

J. N. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

A. D. T. (REQUERIDO)

G. P. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15453510 -“ Vistos, etc.Compulsando 

detidamente os autos, constata-se que tramita perante os juizados 

especiais criminais desta Comarca uma queixa crime, tendo as mesmas 

partes e que se encontra em fase mais avançada, com a conclusão da 

instrução criminal, apresentação das alegações finais, aguardando 

somente a prolação da sentença.Neste sentido, é prudente se aguardar o 

desfecho do processo criminal, cuja sentença em alguns casos faz coisa 

julgada no cível, não podendo mais discutir questões que já foram 

exauridas na esfera penal, seja para reconhecer a autoria ou a 

inexistência do fato.Assim, determino o sobrestamento do feito até que a 

questão seja decidida na esfera penal. Prolatada a sentença, com seu 

transito em julgado, junte-se cópia e faça conclusos os autos.Em relação à 

requerida Gabriele Prudêncio, nos autos da queixa crime (código 123308) 

foi reconhecida a menoridade desta, fato que determinou o 

desmembramento e encaminhamento das peças ao Juízo da Infância e 

Juventude, o que não foi contestado por nenhuma das partes.Nesta 

esteira, mostra-se imperativa a extinção do feito em relação a esta parte, 

sem julgamento do mérito, por ser ela menor de idade. A Lei n. 9.099 /95, 

em seu artigo 8º, veda expressamente o ajuizamento de ações por ou 

contra incapazes, não admitindo o instituto da representação. Dito isto, 

extingo o processo, sem resolução do mérito em relação à parte requerida 

Gabriele Prudêncio, devendo a secretaria, proceder com a retificação nos 

autos, após o trânsito em julgado.Cumpra-se, com as providências de 

praxe. .” 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.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000837-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000837-75.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VITORIA DE OLIVEIRA MENDES 

RÉU: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ Vistos, etc. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de 

custas, gratuita na esteira do disposto no art.98 e seguintes do CPC. 2. 

Atenta às condições pessoais do alimentante e do(a) alimentad(a), arbitro 

os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, em virtude da prova do 

parentesco, devidos a partir da citação, devendo ser depositados em 

conta indicada pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 

10 de cada mês. 3. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo 

o dia 10 (dez) de cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante 

recibo, sendo devido a partir da citação do requerido. 4. Oportunamente, 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15h15min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação. 5. CITE-SE o 

réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e INTIME-SE 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 6. Havendo desinteresse 

pelos réus na realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334). 7. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º 

do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 8. 

Ciência ao MP. 9. Intimem-se. 10. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 4 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - 006.110.801-41 

(PROCURADOR)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - 691.981.281-91 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000410-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN CARLOS SANCHES 

REQUERIDO: NATALIA APARECIDA BIAVA PROCURADOR: CRISTIANE 

APARECIDA BIAVA DE PAIVA, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se com urgência as decisões ID 14248889 e 

14554207 no que tange à realização de estudo psicossocial. 2. 

Oportunamente, designo a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min. 3. 

INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de outubro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - 006.110.801-41 

(PROCURADOR)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - 691.981.281-91 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000410-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN CARLOS SANCHES 

REQUERIDO: NATALIA APARECIDA BIAVA PROCURADOR: CRISTIANE 

APARECIDA BIAVA DE PAIVA, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se com urgência as decisões ID 14248889 e 

14554207 no que tange à realização de estudo psicossocial. 2. 

Oportunamente, designo a audiência de conciliação, instrução e 
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julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min. 3. 

INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de outubro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - 006.110.801-41 

(PROCURADOR)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - 691.981.281-91 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000410-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN CARLOS SANCHES 

REQUERIDO: NATALIA APARECIDA BIAVA PROCURADOR: CRISTIANE 

APARECIDA BIAVA DE PAIVA, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO 

Vistos, etc. 1. Cumpra-se com urgência as decisões ID 14248889 e 

14554207 no que tange à realização de estudo psicossocial. 2. 

Oportunamente, designo a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min. 3. 

INTIMEM-SE as partes na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso 

ainda não tenha sido apresentado, devendo depositar o rol de 

testemunhas em 10 (dez) dias sob pena de preclusão. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de outubro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DEJAINE RAQUEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000759-81.2018.8.11.0050; Valor causa: $40,437.17; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. 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, 17 de outubro de 2018 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000648-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PAULA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

POLLYANA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

TANIA MACEDO PRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIADO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000648-97.2018.8.11.0050. REQUERENTE: POLLYANA MACEDO PRADE, 

TANIA MACEDO PRADE, PAULA MACEDO PRADE INVENTARIADO: 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Defiro o benefício da justiça gratuita. 2. Nomeio inventariante 

a requerente POLLYANA MACEDO PRADE, que prestará compromisso em 

05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões 

negativas de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. 

3. Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente. 4. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as 

partes em 15 dias (art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo e digam, 

em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 6. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de setembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BETANIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CICERA FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CICERO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000800-48.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA CICERA FIRMINO DA 

SILVA, JOSE CICERO DA SILVA FILHO, MARCOS FIRMINO DA SILVA, 

MARIA BETANIA DA SILVA, MARIA ROSANGELA DA SILVA REQUERIDO: 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Indenização Securitária Cumulada Com Danos Morais e Repetição do In 

Débito em Dobro e Tutela Antecipada proposta por MARIA CICERA 

FIRMINO DA SILVA e outros em face de BNP Paribas Cardif Do Brasil Vida 

E Previdência S/A E Banco Bradesco Financiamentos S.A. 2. Sustentam 

as autoras que são esposa e filhas de José Cícero da Silva, que veio a 

óbito em 24.12.2017 sendo titular de um financiamento de veículo FIAT 

SIENA EL, ANO 2012, PLACA OBH1248, RENAVAM 00484667599, de cor 

PRATA, no valor de R$ 28.000,00 e uma apólice de seguro que garantia a 

quitação do veículo além de indenização no valor de R$600.000,00 por 

segurado. 3. Alegam que acionaram o seguro para quitação do 

financiamento não obtendo sucesso, ao passo que a viúva adimpliu 

integralmente com as parcelas restantes contratadas no valor de 

R$10.000,00 sem receber até o momento o comprovante da quitação, 

inviabilizando a baixa do gravame do veículo. 4. Afirmam, ainda, que 

apesar de todos os contatos e solicitações igualmente não receberam o 

valor da apólice de seguro. 5. Pleiteiam em sede de tutela de urgência a 

baixa no gravame para que possam promover a partilha extrajudicial. 6. Os 

autos vieram conclusos. 7. Fundamento e Decido. 8. Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita na esteira do previsto no art.98 e seguintes 

do CPC. 9. Prevê o art. 300 do CPC: 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. 10. No 

caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, 

uma vez que restaram evidenciados os subsídios necessários à 

concessão da tutela pretendida, posto que presente a demonstração de 

elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 11. Isso porque conforme consta da 

documentação apresentada, a própria financiadora já registrou a 

informação de baixa da alienação fiduciária em 11.07.2018 (ID15550271), 
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havendo pendências por parte das financeiras. 12. Dessa forma, o pedido 

deve ser deferido. 13. Diante do exposto com fundamento no art. 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao 

requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A que promova a 

baixa na restrição do veículo descrito na exordial no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$500.00,00. 14. Intimem-se. 15. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. 2. DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h45min, a se realizar 

no CEJUSC. 3. CITEM-SE os réus em consonância com o art. 212, § 2º, do 

CPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhados de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 

4. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 5. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 4 de outubro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN (AUTOR(A))

ROGERIO PIVETTA FERRARIN (AUTOR(A))

GUERINO FERRARIN (AUTOR(A))

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS CERTIDÃO Nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 056/2007/CGJ, certifico que a contestação 

é tempestiva, sendo assim, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada 

mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33164 Nr: 3197-15.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA, VICENTE SARTOR 

CIA LTDA, FAZENDA TERRA SANTA, FAZENDA PRIMAVERA, BRASIL 

AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eduardo pereira pandolfo - 

OAB:20.029 OAB/MT, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que se trata de pedido de declaração de fraude a 

execução, considerando que eventual decisão poderá afetar direito de 

terceiro, intime-se o adquirente do imóvel para tomar ciência do pedido de 

declaração de fraude a execução e apresentar defesa, no prazo de 15 

(dez) dias (art.792, 4º, CPC).

2. Havendo manifestação vistas ao exequente.

 3. Sem prejuízo ao cumprimento dos itens anteriores, proceda o 

desentranhamento do mandado de fl.86 devolvendo-o ao meirinho 

responsável pelo seu cumprimento, a fim de que esclareça acerca do 

imóvel objeto da matrícula 3.793 trazendo cópia atualizada, uma vez que a 

diligência determinada foi parcialmente cumprida.

4. Após, conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102829 Nr: 3325-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE CAMPO NOVO DO PARECISMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE BATISTA ALVES, MARCELO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos etc.

1 – Em atenção ao que dispõe o art. 589 do CPP, MANTENHO a decisão 

combatida por seus próprios fundamentos.

2 – Tendo em vista que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais, bem como cumpridas as formalidades legais, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66440 Nr: 480-54.2014.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios", de 02/07/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10287, de 

04/07/2018 e publicado no dia 05/07/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4410, representando o polo ativo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 2826-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT, JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR - 

OAB:10884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

N.º 10349, PUBLICADO EM 02/10/2018, PARA, NO PRAZO DE 

05(CINCO)DIAS MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU DE TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO 

SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78437 Nr: 4283-11.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DOMINGOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio dos Santos Silva - 

OAB:14.878/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 
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DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

N.º 10349, PUBLICADO EM 02/10/2018, PARA, NO PRAZO DE 

05(CINCO)DAIS, MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 826-49.2007.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

N.º 10352, PUBLICADO EM 04/10/2018, PARA, NO PRAZO DE 

05(CINCO)DAIS, MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2394-95.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR LIMA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, VIA DJE 

N.º 10352, PUBLICADO EM 05/10/2018, PARA, NO PRAZO DE 

05(CINCO)DAIS, MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80207 Nr: 883-52.2016.811.0050

 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: VDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 15:50 horas, 

oportunidade em será promovida a oitiva da demandante e demandado.

Ficam as partes cientes que deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação deste juízo, salvo as hipóteses legais (art. 455, 

§1º, do CPC).

Sem prejuízo, nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para a 

realização de estudo psicossocial com a requerente, requerido e o menor, 

de modo a fornecer subsídios para solução da lide.

Por oportuno, deverá o estudo ser realizado antes da audiência ora 

designada, a fim de este ser analisado na oportunidade da solenidade.

 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.: 102211 Nr: 3097-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS/MT, DELEGADO DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ARENÁPOLIS/MT, O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19-920 O

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

__06_____/__12_____/_2018____, às __17____h__10_____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.: 101555 Nr: 2766-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE JUARA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

__11_____/__12_____/_2018____, às __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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 9378-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22.756/MT, ANDERSON ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

__22_____/__11_____/_2018____, às __14____h__20_____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.: 89721 Nr: 1621-06.2017.811.0050

 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: JORGE ZMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 
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OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:14.032, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

__04_____/__12_____/_2018____, às __16____h__20_____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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 1242-31.2018.811.0050

 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: VALDIR LEVANDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO SETOR DE REGISTRO 

NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO (RENACH) DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1242-31.2018.811.0050 (Código 98217)

Impetrante: Valdir Levandoski

Impetrado: Coordenador do Setor de Registro Nacional de Carteiras de 

Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso

Vistos.

Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que julgar necessária (art. 7º, inciso I, LMS).

Prestadas as informações, vistas ao Ministério Público para manifestação 

no prazo legal.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 de outubro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 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: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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:

 Autos nº 4289-47.2017.811.0050 (Código 94180)

Requerente: Elizaneth Alves dos Santos

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Vistos.

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS com a finalidade de obter 

benefício previdenciário por invalidez.

O INSS por meio da petição de f. 71-72 apresentou proposta de transação.

Intimada para se manifestar a parte autora aceitou os termos da proposta 

formulada, consoante se vê às f. 74-75.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista a proposta formulada pelo INSS e aceita pela parte autora, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes, JULGANDO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do 

CPC.

Ante a preclusão lógica do interesse de recorrer, certifique-se o trânsito 

em julgado e adote as providências necessárias ao cumprimento da 

transação.

Honorários conforme pactuado.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 16 outubro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99250 Nr: 1672-80.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E 

ATUAL MANTEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PROCON MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela 

antecipada ajuizada pela Editora e Distribuidora Educacional S/A, 

Incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda e atual 

Mantenedora da Unopar - Universidade Norte do Paraná em face da 

Prefeitura de Campo Novo do Parecis.

Às f. 60 estou Juízo determinou a emenda à inicial, sob pena de 

indeferimento.

Devidamente intimada, a parte autora permaneceu inerte, conforme se vê 

às f. 61.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO.

Com efeito, ante a inércia da parte autora quanto à determinação de 

emenda da inicial, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 321, parágrafo 

único do CPC.

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

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

Cumpra-se expedindo-se o necessárioe com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89135 Nr: 1278-10.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 Autos n° 1278-10.2017.811.0050 (Código 89135)

Embargante: E. S. Indústria e Comércio de Balanças Eirelli-ME.

Embargado: Gerdau Aços Longos S.A

 Vistos.

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada pela Empresa 

Indústria e Comércio de Balanças Ltda-ME, em face de Gerdau Aços 

Longos S.A.

Às f. 32 o embargado informa que as partes entabularam acordo na 

execução, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, analisando os autos deflui-se a ausência de pertinência em se 

dar andamento ao presente feito de embargos, haja vista que, como dito, o 
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exequente informou a realização de acordo nos autos em apenso de 

código 83247.

Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir, JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

código de Processo Civil.

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

Condeno o embargante no pagamento das custas e despesas 

processuais.

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.: 30424 Nr: 475-08.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA MARTINS DE ALMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 475-08.2009.811.0050 (Código 30424)

Exequente: Doralina Martins de Almeida

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em faca do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 205-206 o executado efetuou o depósito de R$41.665,32 e 

R$2.436,73.

Manifestação da exequente às f. 207-207v, requerendo a transferência 

dos valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 205-206, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

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.: 83247 Nr: 2704-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo e determino a suspensão 

da ação, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil até seu o 

cumprimento integral.Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da 

suspensão, findos os quais as partes deverão ser intimadas para, caso 

ainda não tenham feito, manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do 

acordo entabulado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16664 Nr: 411-37.2005.811.0050

 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): ALEXANDRE GARCIA, CARLOS DIOGO 

MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos n° 411-37.2005.811.0050 (Código 16664)

 Exequente: Du Pont do Brasil S/A

Executados: Alexandre Garcia, Carlos Diogo Motta Garcia e Gladis 

Terezinha Sordi Garcia

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

Du Pont do Brasil S/A em face de Alexandre Garcia, Carlos Diogo Motta 

Garcia e Gladis Terezinha Sordi Garcia.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 170-175.

Após, requereu a homologação do acordo, determinando a suspensão da 

execução nos termos do artigo 922, do CPC, até final cumprimento, para 

os devidos fins de direito.

Em seguida, o acordo foi homologado, bem como se determinou a 

suspensão do feito até o cumprimento integral da transação (f. 180).

Às f. 190 a exequente informou o integral cumprimento do acordo, 

pugnando a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação, oportunidade em que requereu a extinção do 

feito.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Custas e honorários na forma acordada.

Eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus (o) s referido(s) bem(s) ou rendimentos.

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ARAUJO DE BRITO DE BARROS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000118-93.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 17 de Outubro de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000935-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARISSA MEYER BARRETO (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM (ADVOGADO(A))

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN (ADVOGADO(A))

ASR PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

TOTVS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE AVISO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO 

L T D A  ( E M  R E C U P E R A Ç Ã O  J U D I C I A L )  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 9 3 5 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 1  E S P É C I E :  R e c u p e r a ç ã o 

Judicial->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 REQUERENTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE 

ALGODÃO LTDA. ADVOGADO: Marco Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 

15.401 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL: Lorga & Mikejevs Advogados 

Associados – Marco Antonio Lorga, OAB/MT13.536/O e CRA/MT 00298 

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 53 e do art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05, da presente ação de 

Recuperação Judicial deferida às empresas, sobre a apresentação pela 

Recuperanda do Plano de Recuperação Judicial e da Segunda Relação de 

Credores elaborada pela Administração Judicial, fincando, todos 

advertidos acerca do prazo legal de 10 (dez) dias para que os 

interessados possam apresentar eventual Impugnação de Crédito Judicial 

em face desta Relação de Credores, tudo nos termos do artigo 8º e 

seguintes da Lei 11.101/2005, bem como, consignando-se, que os 

credores terão o prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação de eventuais 

objeções sobre o Plano de Recuperação Judicial, tudo a partir da 

publicação deste edital a que alude o § 2º, do art. 7º, e o § único, do art. 

55, da aludida norma. O presente edital será publicado, e afixado no lugar 

de costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. 

INTIMADO/CITANDO/NOTIFICANDO: Credores, Devedoras e interessados. 

SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES: A Administração Judicial de RIC 

COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA – EPP (EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL) CNPJ: 08.940.753/0001-99, nos termos do processo nº 

1000935-57.2018.8.11.0051, em curso perante o JUIZO DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT, Estado de Mato 

Grosso, torna público às partes e interessados que após a análise 

detalhada das habilitações e divergências de crédito apresentadas 

perante esta Administração Judicial, bem como dos documentos 

comerciais e fiscais, concluiu pela legitimação dos credores constantes na 

relação abaixo. Desde logo, ficam todos advertidos acerca do prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para que os interessados 

possam apresentar eventual Impugnação de Crédito Judicial em face desta 

Relação de Credores, tudo nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 

11.101/2005. A documentação que fundamentou a elaboração da relação 

aqui apresentada encontra-se a disposição dos credores, das devedoras 

e do Ministério Público. Os interessados deverão fazer sua solicitação 

prévia por e-mail, gruporic.rj@lorgamikejevs.com.br, indicando 

detalhadamente os documentos que pretendem ter acesso, quando lhe 

será respondido o dia e horário conveniente ao comparecimento na sede 

da Administradora Judicial, caso não seja possível o envio da 

documentação de forma digitalizada. Demais disso, questionamentos e 

dúvidas poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone, ou pessoalmente, 

no escritório sede, neste último caso, através de agendamento prévio, o 

qual está localizado na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202, Bairro 

Morada do Sol, CEP: 78.043-508, na cidade de Cuiabá- MT, telefones (65) 

3054-5040 / 3622-3889, com funcionamento de 8h até 12h e de 13h até 

17h, de segunda a sexta feira. A lista ora publicada pode ser encontrada 

também em nosso site, www.lorgamikejevs.com.br, assim como a lista 

analítica e as peças de julgamentos administrativos da 

habilitações/divergências de crédito apresentadas. Informamos, ainda, que 

o Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado pela 

Recuperanda no Processo PJe nº 1000935-57.2018.8.11.0051, em trâmite 

na 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, no dia 31.08.2018, ID nº15117821, 

ficando desde logo, advertidos que os interessados possuem 30 (trinta) 

dias, contados da publicação deste edital, para apresentar no processo 

de recuperação judicial suas eventuais objeções ao mesmo, conforme 

disposto no artigo 55 da Lei 11.101/2005. De modo a facilitar o acesso à 

íntegra deste, o Plano de Recuperação Judicial está disponível no site 

eletrônico da Administração Judicial. Relação de Credores: RIC COMERCIO 

ATACADISTA DE ALGODAO LTDA – EPP (Em recuperação judicial) CNPJ: 

08.940.753/0001-99, CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS: ADERALDO 

CARLITO DOS SANTOS SANTANA, R$843,82, TRABALHISTA; ANDREIA 

APARECIDA MOURA, R$1.465,83, TRABALHISTA; BENEDITO JOSE DA 

SILVA, R$277,77, TRABALHISTA; BRUNO DA SILVA SOUSA, R$795,01, 

TRABALHISTA; BRUNO MORAES ALEXANDRE, R$1.424,55, 

TRABALHISTA, CARLOS ANDRE DA SILVA, R$3.367,16, TRABALHISTA; 

CLARIANE SILVINO DA SILVA, R$2.869,53, TRABALHISTA; CLEIDINEI 

CONCEICAO PONTES, R$583,33, TRABALHISTA; DOUGLAS PEREIRA 

LOPES, R$25.333,33, TRABALHISTA; FATIMA ALVES DOS SANTOS 

AMORIM, R$3.293,97, TRABALHISTA; FERNANDO MONTEIRO DE SOUZA, 

R$3.612,38,TRABALHISTA; FRANCISCA ADRIANA NAZARIO DE SOUZA, 

R$116,66, TRABALHISTA; FRANCISCO DE SOUZA, R$5.188,53, 

T R A B A L H I S T A ;  G I N A L D O  M E N D O N C A  J U N I O R , 

R$2.333,33,TRABALHISTA; ISRAEL DE BARROS ARAUJO, R$809,80, 

TRABALHISTA; IVO ESTEVAO DA SILVA, R$194,43, TRABALHISTA; 

JACIELE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, R$1.604,40, TRABALHISTA; 

JAILSON ANTONIO DO NASCIMENTO, R$194,43, TRABALHISTA; JOSE 

CICERO DA SILVA, R$1.693,67, TRABALHISTA; JOSE EDSON SILVA DOS 

SANTOS, R$1.671,72, TRABALHISTA; JOSE FRANCISCO DA SILVA 

FILHO, R$1.932,71, TRABALHISTA; JOSE GERALDO SANTOS DE 

ARAUJO, R$837,00, TRABALHISTA, JULIO CESAR DE MOURA, 

R$5.389,39, TRABALHISTA; JUNIOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

R$1.337,16, TRABALHISTA; KACIANE MARIA DA SILVA, R$194,43, 

TRABALHISTA; KARLINE MARIA DA SILVA, R$1.356,41, TRABALHISTA; 

LUANA ALVES DOS SANTOS, R$1.342,66, TRABALHISTA; LUCAS 

HENRIQUE BORGES NOVAES, R$1.534,29, TRABALHISTA; LUCIENE 

ALVES OLIVEIRA, R$2.809,45, TRABALHISTA; MACINETE VIEIRA DE 

SOUSA, R$1.623,96, TRABALHISTA; MARCIO ANTONIO DOS SANTOS, 
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R$2.677,86,TRABALHISTA; MARCOS CORDEIRO DA CONCEIÇÃO, 

R$1.004,09, TRABALHISTA; MARCOS LUCIANO DA SILVA, R$10.967,08, 

TRABALHISTA; MARIA JULIANE DE SOUZA SILVA, R$194,43, 

T R A B A L H I S T A ;  M A R I A  P A U L I A N A  D A  S I L V A , 

R$3.175,95,TRABALHISTA;MATHEUS PEREIRA DE ANDRADES, 

R$2.061,40, TRABALHISTA MISRAEL DE BARROS ARAUJO, R$2.494,89, 

TRABALHISTA; NEUTON JUNIO CORREIA DA SILVA, R$5.287,87, 

TRABALHISTA; PAULO SERGIO PONTES FERREIRA, R$194,43, 

TRABALHISTA; RANIER NATAL PARREIRA ALVES , R$3.765,77, 

TRABALHISTA; RENILSON BISPO DOS SANTOS, R$3.287,73, 

TRABALHISTA; RUTE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, R$194,43, 

TRABALHISTA; THIAGO TERNEIRO CENEDESI, R$17.413,80, 

TRABALHISTA; TIAGO NAVARESK DOS SANTOS, R$4.596,65, 

TRABALHISTA; VALERIA DOS SANTOS SILVA, R$703,95, TRABALHISTA; 

VANESSA AGNA DE JESUS, R$2.392,34, TRABALHISTA; WELITTON 

JUNIOR LOPES, R$981,71, TRABALHISTA; WILMA ARAUJO DA SILVA, 

R$704,22, TRABALHISTA; CLASSE II – CREDORES GARANTIA REAL: 

BANCO BRADESCO S.A, R$256.067,07, GARANTIA REAL; BANCO 

MERCEDES BENZ, R$80.689,53, GARANTIA REAL; COOPERATIVA 

SICREDI, R$3.144.757,10, GARANTIA REAL; CLASSE III – CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, R$69.128,11, 

QUIROGRAFÁRIO; ARMARINHOS JL LTDA, R$13.022,44, 

QUIROGRAFÁRIO; ASR PNEUS LTDA, R$5.834,98, QUIROGRAFÁRIO; 

AUTO POSTO DIAMANTE DO NORTE LTDA, R$14.422,59, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO BRADESCO S.A., R$264.176,84, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO DO BRASIL S.A., R$144.170,02, 

QUIROGRAFÁRIO; BANCO ITAU S.A., R$406.034,09, QUIROGRAFÁRIO; 

BANCO SAFRA S.A., R$359.138,86, QUIROGRAFÁRIO; BANCO 

SANTANDER S.A., R$61.769,14, QUIROGRAFÁRIO; CADORE, BIDOIA CIA 

LTDA, R$2.976,45, QUIROGRAFÁRIO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

R$140.582,77, QUIROGRAFÁRIO; CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO EIRELI, R$4.080,45, QUIROGRAFÁRIO; COOPERATIVA 

SICOOB, R$281.032,54, QUIROGRAFÁRIO; COOPERFIBRA- 

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE, 

R$114.353,57, QUIROGRAFÁRIO; DIPECARR DIST. DE PEÇAS E ACESS. P/ 

CARRETAS, R$6.033,81, QUIROGRAFÁRIO; DRUGOVICH AUTO PEÇAS 

LTDA, R$7.596,86, QUIROGRAFÁRIO; EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA 

S/A, R$1.048.591,76, QUIROGRAFÁRIO; ENERGISA S.A., R$301.481,16, 

QUIROGRAFÁRIO; GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

R$11.876,43, QUIROGRAFÁRIO; JOFEGE FIAÇAO E TECELAGEM LTDA, 

R$8.157,10, QUIROGRAFÁRIO; NAVITUBOS ARTEFATOS DE PAPEL E 

PAPELAO LTDA, R$33.833,08, QUIROGRAFÁRIO; PARANA COM. DE 

MATERIAIS ELETRICOS E SERV. LTDA, R$34.863,20, QUIROGRAFÁRIO; 

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ, R$18.336,49, 

QUIROGRAFÁRIO; ROSANGELA APARECIDA CORREIA, R$33.800,00, 

QUIROGRAFÁRIO; ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA, 

R$27.825,15, QUIROGRAFÁRIO; TOTVS, R$81.844,58, QUIROGRAFÁRIO; 

TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA, R$379.818,90, 

QUIROGRAFÁRIO; VERDEAÇO COM. DE FERRO E AÇO LTDA, 

R$27.741,31, QUIROGRAFÁRIO; CLASSE IV – CREDORES ME e EPP: ANA 

PAULA STEINBACK, R$6.691,09, ME/EPP; ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA, R$58.070,17, ME/EPP; BARBOSA INFORMATICA LTDA, R$3.847,50, 

ME/EPP; CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, R$83.299,84, ME/EPP; 

CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEAÇAO ME, R$8.305,85, ME/EPP; DOLCE 

AROMA COM. DE ALIMENTOS LTDA, R$482,36, ME/EPP; E. U. DE BRITO 

ME, R$7.802,81, ME/EPP; FIBRASUL CONSULTORIA E REPRESENTACOES 

LTDA, R$25.635,70, ME/EPP; GKTEX TEXTIL LTDA, R$179.853,97, ME/EPP; 

GUENO E CIA LTDA, R$5.740,93, ME/EPP; HARLEI NEANDER KAPTEINAT – 

ME, R$2.992,18, ME/EPP; HP SOLUÇOES EM CORREIAS LTDA ME, 

R$4.747,41, ME/EPP; MAQ VERDE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, 

R$2.562,13, ME/EPP; MGA AUTOMAÇAO INDUSTRIAL LTDA, R$24.608,47, 

ME/EPP; NEW PORTO COM. E SERV. DE COMPRESSORES LTDA, 

R$8.443,11, ME/EPP; NILCIN FERREIRA DE SOUZA-ME, R$6.307,18, 

ME/EPP; PERMATEX COMERCIO TEXTIL LTDA – EPP, R$7.284,07, ME/EPP; 

TRANSRIO TRANSP. LOGIST. LTDA, R$60.045,92, ME/EPP; VALDEMIR 

CAETANO – ME, R$3.247,73, ME/EPP; WEBSON DA SILVA OLIVEIRA 

EIRELI ME, R$6.242,29, ME/EPP; WOLMERTEX COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA, R$56.265,71, ME/EPP; 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. CAMPO VERDE, 17 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: 1001558-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (ADVOGADO(A))

JOSE SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001676-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, 

às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001638-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

VALDIR MENEZES CATHALA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE DE ARRUDA E SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, 

às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001796-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

LUCAS LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

NIVALDO GARCIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUDVIG CENTENARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, 

às 13:40 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138779 Nr: 10208-14.2017.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Pedro Tormes de Almeida - 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, 

manifeste quanto a correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138421 Nr: 10011-59.2017.811.0051

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso, Maria das Dores Santos, Maria do Carmo dos Santos, Maria da 

Guia dos Santos, Edinaldo Francisco dos Santos, Manoel Lino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (dez) dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):EVENTUAIS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciário

Sentença:“Vistos etc. Trata-se de ação de interdição cumulada com

pedidos de proteção, ajuizada pelo douto Defensor Público, em face de 

Maria Tertulina dos Santos. Recebida a inicial, já

com a emenda, seguiu-se a um acordo para a divisão, entre os filhos, da 

responsabilidade pelos cuidados exigidos pela

atual condição da Interditanda. Depois, em nova audiência, emendou-se 

aquele acordo original, nos termos consignados

neste termo. Ouvida a Interditanda, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público pugnaram pelo deferimento imediato do

pedido, decretando-se desde logo a interdição, para efeitos patrimoniais. É 

o relato do necessário. Fundamento. Pela

leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece dois requisitos 

básicos para a convicção do julgador: a) o exame

pessoal do argüido de incapacidade; b) a manifestação de profissionais. 

Em que pese a exigência do item ‘b’, no

presente caso, assim como o Representante Ministerial, entendo 

desnecessária a realização de perícia, pois, em

audiência específica, ficou comprovada a incapacidade da Interditanda em 

realizar atos comuns da vida civil. De fato, as

repostas dadas pela Interditando já mostram aquela situação que a perícia 

técnica deveria elucidar. A respeito do

assunto, ressalta-se o seguinte julgado, extraído da obra de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in

Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: ‘No processo de 

interdição, pode o Juiz dispensar a perícia

médica, prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente convencido, por 

documentos e pelo interrogatório que realizou,

da deficiência mental do interditando, mormente se tal convicção não seria 

modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado

não está adstrito’ (RT 786/270). Assim, é possível concluir que a 

Interditanda se enquadra nas hipóteses no art. 1.767 do

novo Código Civil. Portanto, o fato de a Interditanda, por sua idade, não 

mais possuir condições para a prática de atos

comuns da vida civil serve à decretação de sua interdição, visto que sua 

incapacidade adquirida traduz uma situação de

fato que merece regularização legal e jurídica. A nomeação do Sr. Edinaldo 

Francisco dos Santos e de Francicleide

Costa Gonçalves como curadores definitivos ratifica uma situação já 

existente e atende plenamente aos interesses do

Interditanda. De resto, homologa-se a proposta feita pelos filhos para a 

prestação dos cuidados mínimos à mãe. Diante

do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a 

interdição de Maria Tertulina dos Santos,

devidamente qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

os atos de disposição patrimonial. Nos termos

do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como curadores o Sr. Edinaldo 

Francisco dos Santos e Francicleide Costa

Gonçalves, que deverão prestar compromisso legal, nos termos do art. 

1.187 do Código de Processo Civil, no prazo de

05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto no art. 1.184 da Lei Processual 

Civil, inscreva-se a presente sentença no

registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.

Publicados os editais, expedidos os mandados de averbação e colhido o 

compromisso da Curadora de bem e fielmente

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e

distribuição. Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente

intimados. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97738 Nr: 3307-98.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.L.R. Bueno de Oliveira ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, NEY JOSE CAMPOS - OAB:44243

 Isso posto, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

traga aos autos cópia do título impugnado.Após, INTIME-SE o Requerente, 

na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto aos documentos juntados.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129738 Nr: 5590-26.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-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.: 101238 Nr: 4523-94.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYGS, GHGS, APGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) 
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dias, manifeste acerca do petitório juntado nos autos, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93855 Nr: 1973-29.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebeca Rayssa Souza do Nascimento, Ryan Natan 

Souza do Nascimento, Francisco de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste 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.: 124282 Nr: 3018-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CACILDO CORREA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 1410-69.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Machado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Rafael Ltda Me, Severino 

Bezerra de Arruda, Mariuza Canuta dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 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 1410-69.2014.811.0051, Cód. 81355, 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.: 82999 Nr: 2582-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabez Gileade da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 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, requerer o que 

entender de direito, tendo em vista que o endereço informado pelo sistema 

Siel e Infojud é o mesmo no qual já foi certificado às fls. 109, que o 

Executado não foi encontrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 773-21.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Vitorio Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 3780-89.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Marques Granzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA , no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 1887-29.2013.811.0051

 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: José Fermiano, Luzia Aparecida da Silva Fermiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Fermiano da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117543 Nr: 6128-41.2016.811.0051

 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: Roseli Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o documento 

acostado pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122261 Nr: 2161-51.2017.811.0051
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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: Claudemir Noia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca do 

Ofício juntado no dia 17/10/2018, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000378-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. D. S. (REQUERENTE)

M. C. C. S. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000378-70.2018.8.11.0051 Partilha de Bens Posterior ao 

Divórcio. Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de partilha de bens 

posterior ao divórcio proposta por Anselmo Casto Oliveira de Souza em 

desfavor de Eliane Garcia dos Santos, ambos já devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação do autor para 

comprovar a sua incapacidade financeira e retificar o valor atribuído à 

causa (Id. 13046436). Intimado o advogado por meio do DJE, este 

permanece inerte (Id. 15566982). É o relato do necessário. Fundamento. 

Vislumbra-se dos autos que apesar da oportunidade ofertada para a parte 

requerente promover as diligências indicadas no pronunciamento judicial 

acima referido, esta permanece inerte. De rigor, portanto, a aplicação do 

parágrafo único do art. 321, do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Convém explicitar, ainda, que 

em se tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em 

intimação pessoal da parte autora para sanar o vício. Com o intuito de 

corroborar com tal assertiva, colaciona-se o recentíssimo julgado 

proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

CABIMENTO - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada a emenda à inicial para 

o saneamento de irregularidade, a inércia da parte autora acarreta o 

indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. É desnecessária a intimação pessoal prevista no 

art. 485, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é extinto sem resolução 

do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo 

intimada para tanto. (Ap 38778/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) Logo, dada a oportunidade 

ao requerente de emedar sua inicial, este não deu atendimento à ordem 

judicial, o que impede o prosseguimento do feito na forma requerida. Diante 

do exposto, considerando a inércia do autor para emendar a exordial, 

INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais. ABSTENHO-ME de arbitrar honorários 

advocatícios, pois não houve a intervenção da parte adversa. P.R.I. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a ré do trânsito em julgado da 

sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 3 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001825-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001825-93.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Decisão. 

Vistos etc. De início, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente 

oportunizar a parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim 

de sanar as irregularidades a seguir apontadas. – Do Valor da Causa. De 

elementar conhecimento que a toda causa deve ser atribuído um valor 

certo (art. 291, NCPC) e tal importância deve se aproximar o máximo 

possível do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela 

jurisdicional. LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e 

DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa posta em juízo 

deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional deve ser valorada. A 

regra geral é que o valor da causa corresponde ao proveito econômico a 

ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional (STJ, 1ª Turma, 

REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 19.09.2006, DJ 19.10.2006, 

p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil 

comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 299) 

(destaquei). Na espécie, vislumbra-se que a instituição financeira almeja o 

recebimento de R$ 66.773,41 (sessenta e seis mil, setecentos e setenta e 

três reais e quarenta e um centavos). Todavia, dá à causa o valor de R$ 

7.883,90 (sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos), 

sem qualquer sustentáculo jurídico. Não se desconhece que em ações 

desta natureza o valor atribuído à causa corresponde ao quantum 

cobrado, o que não foi observado pelo autor. Por fim, não se pode olvidar 

que a celeuma da correção de ofício do valor da causa foi solucionada 

com o advento do Novo Código de Processo Civil, consoante se infere do 

art. 292, §3º do NCPC, in verbis: O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, com o brilhantismo que lhes é peculiar, dissertam: §3º: 5. Controle 

de ofício do valor da causa. O juiz tem o dever de zelar pelos requisitos 

dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), entre os quais se encontra o 

valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de determinar, 

de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como recolhidas as 

custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. Valor da 

causa: natureza e controle judicial de ofício [Est. Delgado, p. 307]). O CPC 

292 não restringe a possibilidade de ser o valor da causa arbitrado de 

ofício à mera irregularidade na sua fixação, mas a estende também para 

casos em que o valor econômico não seja imediatamente aferido. Tendo 

em vista a necessidade de recolhimento das custas judiciais, o 

arbitramento a ser realizado pelo juiz deve ocorrer no início do processo, 

na avaliação da petição inicial (in NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 834). Assim, pertinente a alteração 

do valor dado à causa. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, alterar o valor da causa e 

recolher as custas e taxas judiciárias complementares, sob pena de 

extinção do processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único, ambos do 

novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GONCALVES ROCHA (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001057-70.2018.8.11.0051 Embargos à Execução. Despacho. 
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Vistos etc. De início, DETEMINO certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos, atentando-se a secretaria para o fato de que o 

prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 da Lei n. 6.830/80 é contado 

em dias úteis, consoante previsto no art. 1º da LEF c.c. art. 219 do NCPC. 

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR - 

INTEMPESTIVIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015 - 

CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS - REJEIÇÃO- DECADÊNCIA DO 

DÉBITO - ITCD DECLARADO E RECOLHIDO A MENOR - LANÇAMENTO 

SUPLEMENTAR - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO FATO 

GERADOR. 1. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/80, às execuções 

aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil. 

2. O prazo de 30 dias para oposição embargos à execução fiscal previsto 

no art.16 da LEF deverá ser contado em dias úteis, na forma do art. 219 

do CPC/2015. 3. Preliminar rejeitada. 4. Lançamento suplementar de ITCD, 

concernente a valores recolhidos a menor pela contribuinte, em razão de 

equívoco na base de cálculo do tributo. 5. Aplicação do art. 150, §4º, do 

CTN. Precedentes do STJ. 6. Transcurso de mais de cinco anos entre a 

ocorrência do fato gerador e a autuação do sujeito passivo pelo Fisco. 

Decadência reconhecida. 7. Recurso a que se nega provimento." (g.n.) 

Apelação Cível nº 1.0016.16.007199-5/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª 

Câmara Cível, data do julgamento: 23/2/2017) Se oposto no prazo legal, 

INTIME-SE a Fazenda Pública para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias (artigo 17, Lei n.º 6.830/80). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001923-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARTINS DE MOURA (AUTOR(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001923-78.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de 

outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001969-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(AUTOR(A))

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DE FATIMA RODRIGUES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001969-67.2018.8.11.0051 Ação de Cobrança. Despacho. 

Vistos etc. De início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 

330 do NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, DETERMINO a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias 

para viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o 

disposto no art. 334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que 

compareça à sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhada 

por seu advogado ou Defensor Público, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação da autora 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE 

no mandado que as partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente 

eventual desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo 

para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 335, II, NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9475-48.2017.811.0051

 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: Eloyr Amaral Rattacaso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Vitor da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: ELOYR AMARAL RATTACAO, qualificada nos autos, 

requereu a ABERTURA DE INVENTÁRIO dos bens deixados por 

FERNANDO VITOR DA COSTA, falecido, ab intestato, no dia 30/09/2017, 

deixando bens a inventariar e filhos. Desse modo, requer, seja a 

peticionária, Srª. ELOYR AMARAL RATTACASO, já qualificada acima, 

nomeada para o cargo de inventariante, sob compromisso, bem como, 

seja, após a apresentação das primeiras declarações, determinada a 

citação dos demais herdeiros e da Fazenda Pública para acompanhar os 

termos da presente ação, nos termos do art. 616 do CPC, sendo herdeiros 

os seguintes: 1. JOÃO VITOR RATTTACASO COSTA, brasileiro, nascido 

em 08/04/2013, residente e domiciliado na Avenida Beija-Flor, nº 991, 

quadra 11, lote 04 – Bairro Recanto dos Pássaros, Campo Verde – MT; 2. 

JÉSSICA FERREIRA DA COSTA, brasileira, portadora do RG nº 2009322-5, 

inscrita no CPF sob o nº 028.574.601-47, residente e domiciliada na Rua 

Antônio José de Campos, quadra 02, Loteamento Pirinéu – Centro Sul, na 

cidade e Comarca de Várzea-Grande. CEP: 78125450; Requer-se a 

concessão de prazo para apresentação das primeiras declarações (art. 

617 parágrafo único do CPC), nos termos da lei. Requer-se, ainda, a 

observância ao disposto na Lei Complementar nº. 80/94 (art. 128, inciso I) 

e na Lei 1.060/50, que dispõem sobre prazos em dobro e intimações 

pessoais à Defensoria Pública. Requer, por fim, a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, em sua integralidade, nos 

termos da Declaração de Hipossuficiência Econômica anexa consoante 

preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Dá-se à causa 

o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas para fins de alçada. 
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Campo Verde/MT, 10 de novembro de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do 

inventário.NOMEIO como inventariante a requerente ELOYR AMARAL 

RATTACASO, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, do NCPC) e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, NCPC).Apresentadas as primeiras declarações, 

CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, bem como 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, 

havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito.No ato da 

citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de uma via 

da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que dispõe o 

art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia 

às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido artigo.EXPEÇA-SE, 

ainda, edital de publicação para conhecimento de terceiros dos termos do 

presente inventário (art. 259, III, do NCPC).Após, CERTIFICADA a 

ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em 

cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante 

estabelece o art. 627 do NCPC.DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de 

seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC.Não havendo impugnações a 

que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens 

existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda 

Pública concordar com o valor atribuído aos bens pelo inventariante e não 

houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC).Acostado aos autos o 

laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o 

seguinte:a) Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser 

remetidos à conclusão;b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser 

intimada para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em 

seguida, INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC).Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC).Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde - MT, 24 de novembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza 

de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 16 de outubro de 2018

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 3508-71.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG Capital LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador a fim de efetuar o pagamento da diligência complementar da 

Srª. Oficial de Justiça no valor de R$ 155,00, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27997 Nr: 2205-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Olegário

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

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, a fim de se manifestar 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls.163/164, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32232 Nr: 2347-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Antonio, Eduardo Desidério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Aurélio Bergamasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:PR/40.321, Fabio Luis Antonio - OAB:PR/31.149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado à 

fl. 219.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2229-79.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Saraiva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 

- OAB:11.323

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme extrato do Bacenjud juntado à 

fl. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 1599-23.2009.811.0051

 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): Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 2037-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Rodrigues da Silva, Espólio de Osvaldo 

Cirilo, Zelmon Aparecido Satélis Rocha, Marclean Menezes Lopes, Sérgio 
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Pereira dos Santos, Sinivaldo Pedro da Silva, Egnaldo Jeronimo Aguiar, 

Marcirley Cardoso Cavalcante, Cleverson Mangabeira de Souza, Oziel 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330, Antonio Pinheiro Espósito - OAB:4.813/MT, Clóvis 

Cícero de Sá - OAB:MT12.569, Defensor Público - OAB:, Edson 

Teles de Figueiredo Júnior - OAB:8896, Eurico de Carvalho - 

OAB:1075A/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Nicomedes 

Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT, Pedro Martins Verão - 

OAB:OAB/MT 4839-A, Rafael Benetty Poffo - OAB:MT11.289, ROSANA 

DE BARROS B. P. ESPÓSITO - OAB:4.531-MT, RUBENS VALIM FRANCO 

- OAB:6056-B/MT, Valdomiro de Lima Pereira Júnior - OAB:9556

 Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de p. 3.165/3.170, 

manejados pelo acusado Sérgio Pereira dos Santos. Via de consequência, 

persiste a sentença de p. 3.140/3.152 tal como está lançada.Intimem-se as 

partes. Após, decorrido o prazo in albis, voltem os autos conclusos para 

recebimento dos recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos 

acusados.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 5 de outubro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001619-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI VILAS BOAS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001619-79.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 15655419), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000179-17.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISON DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que, para cumprimento das diligencias do 

mandando, tendo em vista haverem dois endereços indicados e o 

acompanhamento do segundo Oficial de Justiça, solicito a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligencia devida no valor de R$ 

90,65 (noventa reais e sessenta e cinco centavos) (já recolhido 12,95) e 

R$ 103,60 (cento e três reais e sessenta centavos) ao segundo oficial de 

justiça, no Total de R$ 194,25, conforme a quilometragem percorrida e atos 

para cumprimento do r. mandado, a serem pagos conforme Portaria 

053/2016 e Provimento 004/2015 – CGJ. Deverá ser gerada a guia de 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, na página do TJMT/PJe, 

devendo ser encaminhado o comprovante do recolhimento a este Juízo. 

Vânia Severino Gonzaga Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. E. (REQUERIDO)

 

Mandado devolvido em virtude do valor de diligência do oficial de justiça 

está a quem do valor real, sendo o valor real R$103,60 (cento e três reais 

e sessenta centavos), porque esse tipo de mandado é cumprido por dois 

oficiais de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-89.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BENSI - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO BENSI (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, a fim de que seja o mandado cumprido no novo 

endereço informado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

MARINA ANISIA DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, tendo 

em vista a certidão da Sra. Oficial de Justiça em que consta que não foi 

possível proceder a intimação da parte autora. Canarana-MT, 17 de 

outubro de 2018 MARIA AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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G. O. T. -. E. (REQUERIDO)

G. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que complemente a diligência paga 

ao Oficial de Justiça, tendo em vista a certidão da Sra. Oficial de Justiça ID 

do documento: 15922131. Canarana-MT, 17 de outubro de 2018 MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação 

da requerida (ID 15990217). Canarana-MT, 17 de outubro de 2018 MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11405 Nr: 1404-46.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Antonio Gonzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Luis Fernando Decanini, Afonso Decanini Neto 

e OSMAR SCHNEIDER, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da r. 

decisão prolatada em 19/07/2018, a seguir transcrita: Vistos etc. Intime-se 

pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta demanda, 

frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485 III), 

pelo abandono de causa. Intimem-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45875 Nr: 1905-82.2014.811.0029

 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: ANDRE GALVÃO ATAÍDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DIEGO PIOVEZANI - OAB:17.100-OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 ADRIANE MARCON e DIEGO PIOVEZANI, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60273 Nr: 1164-37.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARROS ALVES LIMA 

- OAB:16747/MT

 Diante o exposto, nos termos do art. 292, §3° e art. 321, caput, 

DETERMINO o aditamento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, devendo o reclamante indicar o devido valor da 

causa, bem como, recolher as custas judiciais devidas, além de se 

manifestar acerca da guarda, alimentos e visita do filho havido na 

constância da união estável.Cumpridas as determinações, remetam-se os 

autos ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-24.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIU DE OLIVEIRA CHAVES (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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 

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, 10 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: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

09 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 37/2018-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 que requereu a destituição do Cargo de 

Gestora Judiciária em 25/9/2018.

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 019/2015-DF datada de 3/2/2015 que designou a 

Servidora ELIETH CONCEIÇÃO DE MELO BARBOSA, matrícula n. 5169 , 

portadora do RG nº 017.171-9 SSP/MT e do CPF nº 107 709 171 - 00 como 

Gestora Judiciária da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos 

Guimarães , a partir de 18/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Chapada dos Guimar ães, 17 de outubro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

TERMO DE CESSÃO/ DOAÇÃO Nº 06/2018 - Termo de doação de bens 

móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso por intermédio 

do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

* O Termo de Cessão/Doação n° 06/2018 completo, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84519 Nr: 3145-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, Marcus Antonio de Souza Brito - 

OAB:14941/MT

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93201 Nr: 2553-72.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liony Rodrigues Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 2862-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000832-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (RÉU)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento. Chapada dos Guimarães/MT, 17 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

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000917-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000917-20.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. III. 

Manifeste o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias (art. 110, da Lei 

n° 6.015/73). IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000908-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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(a) advogado(a) da 

parte autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar nos 

autos a IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Chapada dos Guimarães, 17 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

CAROLINA STEFANY TOSTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000974-38.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada 

à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Apresentada impugnação à contestação, manifeste-se o Ministério Público 

no prazo de 30 dias (art. 178, II, do CPC). VI. Defiro o pedido de gratuidade 

de justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. 

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35195 Nr: 1024-62.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza Sousa de Oliveira, José Alan Souza 

Oliveira, Izael Domingos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade dos delitos descritos na denúncia, imputados aos 

denunciados Vanuza Souza Oliveira, Izael Domingos de Brito e José Alan 

Souza Oliveira, o que faço com fulcro no art. 107, inciso IV, 109, V, 114, II, 

todos do Código Penal para reconhecer a prescrição antecipada. II. 

Havendo fiança depositada nos autos, a CNGC dispõe o seguinte:Art. 978. 

(...). § 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e 

os encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido 

ao Fundo Penitenciário do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei 

Complementar nº 498/2013 ). § 2º Não havendo perda nem quebra da 

fiança, deduzidas as despesas a que foi obrigado o afiançado, o valor 

será a este devolvido, mediante alvará de levantamento a ser cumprido na 

forma do art. 347 do Código de Processo Penal.Desse modo, em sendo o 

caso, determino a intimação do(a) denunciado(a), por mandado. Não 

sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada.Não comparecendo o(a) 

denunciado(a) ou seus sucessores, declaro desde já o perdimento da 

importância depositada, em favor do Fundo Penitenciário de Mato Grosso – 

FUNPEN/MT.III. Publique-se. Registre-se. IV. Intimem-se. Nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca para finalidade específica de ser 

intimada da presente sentença, caso o reeducando não tenha advogado 

constituído.V. Certificado o trânsito em julgado, encaminhe-se o 

documento de fl. 79 para destruição e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.VI. Expeça-se o necessário.VII. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 42750 Nr: 327-70.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Martins Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Diante do exposto, com base no artigo 386, incisos V e VII do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente a denúncia, motivo pelo qual absolvo o 

réu FÁBIO MARTINS MALAQUIAS da acusação que lhe foi 

imputada.Publique-se. Intimem-se. Sem custas.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87389 Nr: 9-14.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonielle Honorato, Diogo Antonio Costa 

Freres, Douglas Bonfim Lopes, Fábio Henrique Soares Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Ildevan Pietro Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:19.679-O/MT, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:2553, PLINIO 

JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas e interrogados os réus, declaro encerrada 

a presente Instrução Processual.

II. Desta forma, Concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para o 

Ministério Público, após as Defesas para apresentação de alegações 

finais.

III. Decorridos os prazos, conclusos para prolação de sentença.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 4623-28.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Mendes de Souza, Jociney Ferreira 

Mendes, Amarildo Ribeiro, Jair Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, ANTONIO TERTULIANO ROGRIGUES JUNIOR - 

OAB:12819

 I. Em que pese a defesa muito bem feita, com a devida

 vênia em razão da prisão preventiva decretada, não cabe a mim neste 

momento pela falta de provas conceder a liberdade, tendo em vista a 

necessidade de garantir a ordem pública, consoante dispõe o artigo 312 

do CPP.

II. Quanto à custódia, ou seja, a prisão do denunciado Claudinei Mendes de 

Souza, foi realizada dentro dos trâmites legais, todavia, infelizmente não 

lhe foi informado o motivo de sua prisão conforme relatado pelo próprio 

custodiado. Portando, oficie-se ao comando da Polícia Militar local para que 

regularize toda e qualquer prisão, seja preventiva ou em flagrante, 

devendo informar o acusado o que motiva a sua prisão, por se tratar de 

um direito constitucional de suas garantias.

III. Em razão do pedido da ilustre Promotora de Justiça, concedo o prazo de 

5 (cinco) dias para a devida análise do presente caso.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76209 Nr: 2922-37.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herivelton Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos, etc.
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I. Concedo vista dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste quanto às testemunhas que não compareceram ao 

ato, indicando os endereços atualizados para ulterior oitiva.

II. De qualquer forma, designo a audiência para o dia 27 de novembro de 

2018, às 17h00min.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 1674-07.2013.811.0024

 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: Alice de Souza Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

OAB:

 “Vistos, etc.

 I. Defiro a pretensão executória veiculada à fl. 124, no valor de R$ 

6.526,28 (seis mil quinhentos e vinte seis reais e vinte e oito centavos), 

referentes aos honorários sucumbenciais.

II. Intime-se a parte executada, 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 relativa ao valor 

de R$ 6.526,28 (seis mil quinhentos e vinte seis reais e vinte e oito 

centavos)

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35781 Nr: 1354-59.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaime Daniela Bueno dos Santos, Elis Daiane Bueno 

dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 200/202.

II. Intime-se a parte executada, 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, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47214 Nr: 1283-86.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clenilson Miranda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:6402/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, havendo neste caso a materialidade do fato e 

indícios de autoria, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, 

acolho a denúncia, para pronunciar o acusado CLENILSON MIRANDA 

GARCIA, submetendo-o ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, estando 

incurso nas penas do art. 121, “caput”, do Código Penal.Preclusa a 

presente decisão, certifique-se o necessário, procedendo-se a alteração 

da capa e remessa dos autos para 1.ª Vara desta Comarca, por tratar-se 

de processo da competência do Tribunal do Júri. Publicada nesta data. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47214 Nr: 1283-86.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clenilson Miranda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:6402/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, havendo neste caso a materialidade do fato e 

indícios de autoria, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, 

acolho a denúncia, para pronunciar o acusado CLENILSON MIRANDA 

GARCIA, submetendo-o ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, estando 

incurso nas penas do art. 121, “caput”, do Código Penal.Preclusa a 

presente decisão, certifique-se o necessário, procedendo-se a alteração 

da capa e remessa dos autos para 1.ª Vara desta Comarca, por tratar-se 

de processo da competência do Tribunal do Júri. IV. Intimem-se.V. 

Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

ANTONIO BATISTA DO CARMO (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: 1000605-44.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. ANTONIO BATISTA DO CARMO ajuizou ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário ou conversão em 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência ou evidência 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega 

na inicial ser segurado especial da previdência social, tendo sempre 

trabalhado na zona rural, e por estar incapacitado para o trabalho, em 

11.7.2013, foi proferida sentença concedendo o benefício de 

auxílio-doença, sob o nº 6139827632. Relata que à época da concessão 

judicial do benefício, já sofria com “Lombociatalgia à direita, M54.4, crônica 

e progressiva” (sic.), e o que com o passar dos anos, revelou-se 

definitiva. Sustenta ter pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário em 12.4.2016, o qual lhe fora inicialmente deferido e com 

término a partir de 7.6.2018. Em decisão exarada sob o ID Num 14413173, 

foi determinada a intimação da parte autora para que trouxesse aos autos 

cópia do indeferimento administrativo, a fim de configurar seu interesse de 

agir. Em petição de ID Num 14640877, a parte autora informou o 

agendamento do requerimento administrativo, bem como da nova perícia, a 
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qual está programada para o dia 9.11.2018, postulando a concessão da 

medida liminar pleiteada. É o relatório. Decido. 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, 

analisando os autos observa-se ter sido primeiramente deferido pela 

autarquia ré o benefício de auxílio doença, com data de cessação 

7.6.2018. No entanto, postulado novo requerimento administrativo 

(8.8.2018), este somente teve a perícia médica agendada para o dia 

9.11.2018, não podendo a parte autora aguardar mais de 30 (trinta) dias, 

para ter uma resposta, consoante art. 49, da Lei n 9.784/99. Assim sendo, 

ao que se nota das provas apresentadas neste momento processual, a 

incapacidade temporária subsiste, demonstrada mediante atestado 

médico, subscrito por médico do trabalho, lavrado em 25.6.2018, no qual 

informa a necessidade de afastamento do trabalho pelo prazo de 6 (seis) 

meses, assim como os exames de topografia da coluna lombo-sacra e 

raio-x realizados em 20.6.2018. Soma-se à evidência do documento 

médico, o fato da lesão se localizar na coluna vertebral do autor, donde se 

denota, em cognição perfunctória, sua gravidade e a consequente 

impossibilidade do exercício da atividade laboral do autor (lavrador), a 

qual, é certo, lhe exige demandado esforço físico. Logo, há probabilidade 

do direito alegado na inicial. Por fim, o perigo de dano é manifesto, uma vez 

que o fato de estar acometido de lesão de natureza grave localizada na 

coluna lombar, obsta o autor, por ora, de prover sua própria subsistência, 

de maneira que a negativa do benefício em questão acaba por 

impossibilitar o reestabelecimento do seu quadro de saúde e, em última 

análise, sua própria sobrevivência, impondo-se, assim, a necessidade de 

implantação do auxílio doença em sede liminar. Conclusão. I. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a 

autarquia requerida implante, no prazo de 5 (cinco) dias benefício 

previdenciário de auxílio doença em favor do autor Antonio Batista do 

Carmo, o qual deverá ser calculado nos termos do art. 29, §10, da Lei n° 

8.213/1991. II. Deverá o INSS, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

apresentar nos autos comprovante da implantação do benefício 

previdenciário. III. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o 

que faço com base no artigo 98 do CPC. IV. Visando adequar as 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito vindicado, com fulcro no art. 139, VI do CPC e art. 1°, da 

Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ, estabelecida entre o CNJ, a 

Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social, altero a 

ordem de produção de prova e determino, antes da citação da autarquia 

previdenciária, a realização de perícia médica na parte autora para 

aferição da alegada incapacidade laborativa. V. Para tanto, nomeio como 

perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. VI. Para a realização da 

perícia, observem-se as seguintes determinações: a) Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente(s), 

apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC); 

b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para 

realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme 

sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). c) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. VII. Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também manifestar quanto à 

perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo administrativo 

(incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 

1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. VIII. Contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias 

(arts. 350 e 351 CPC). IX. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. X. Manifestando-se as partes 

quanto ao teor do laudo médico pericial (após a impugnação à 

contestação), solicite-se o pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 

XI. Sem prejuízo do acima exposto, advirta-se a parte autora que a 

concessão da medida liminar, não obsta que comprove nos autos a 

resposta administrativa após a realização da perícia médica a ser 

realizada no dia 9.11.2018. XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000987-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ALVES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000987-37.2018.8.11.0024. 

VISTOS ETC. Trata-se de ação de exoneração de alimentos c/c pedido 

liminar ajuizado por ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS, em desfavor 

do ANDRÉ AUGUSTO ALVES DE FREITAS, neste ato representado por 

sua genitora VANESSA ALVES DE FREITAS. Alega o requerente que nos 

autos de nº 449-73.2018.811.0024, restou determinado pagamento a título 

de prestação alimentícia em favor do requerido, o equivalente a 2 (dois) 

salários mínimos, descontados diretamente em folha de pagamento. Aduz 

que o alimentando faleceu no dia 13.9.2018 e por essa razão pleiteia a 

exoneração do dever de prestar alimentos. É o relatório. DECIDO. 

Analisando os autos e, inclusive o de nº 449-73.2018.811.0024, em trâmite 

na 1ª Vara desta Comarca, verifica-se que esta última foi extinta nos 

termos do art. 485, IX, do CPC. Ademais, infere-se que não mais subsiste 

o interesse no prosseguimento da ação em decorrência do óbito do 

requerido (ID Num 15714203). Dispositivo. Diante do exposto, devido à 

carência superveniente da ação, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Custas quitadas. Intimem-se. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Sem prejuízo do 

acima exposto, no tocante ao pedido de restituição dos valores pagos, 

caso persista o interesse, o requerido deverá veicular sua pretensão por 

meio de ação própria. Expeça-se o necessário. 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: 1000084-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION (ADVOGADO(A))

NATALIA MARTINS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de requererem o que de direito no prazo de 5 dias, sob 

pena de arquivamento. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de outubro de 
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2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-44.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CATARINO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010138-44.2014.8.11.0024 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico que, compulsando os presentes autos, constatei que 

não consta a petição inicial anexada pela parte promovente no ato da 

distribuição. Diante disso, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

54/07, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte 

promovente para sanar tal irregularidade, juntando, no prazo de 5 dias, a 

petição inicial, cancelando, a príncípio a audiência de conciliação, para que 

seja redesignada após a correção da falha dos autos. Caso não cumpra 

no prazo, os autos serão encaminhados conclusos para apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000849-70.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LAURA 

CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Defiro o pedido retro, haja vista que veio devidamente 

acompanhado de documentos a fim de comprovar a ausência da autora na 

data aprazada. Portanto, redesigne-se novo ato, intimando-se as partes. 

Cumpra-se expedindo o necessário.. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 202406

Numeração Única: -

Unidade de origem: Colíder

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ROZANE MARILENE FUMEGALI DA SILVA

Advogado(s): -

Requerido: ALEXANDRE DE ALMEIDA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Colíder para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 29/10/2018 às 13:00

Endereço: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor 

Leste, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54998 Nr: 2436-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSY MARY MOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 2447-39.2009.811.0009

 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: YAMAHA ADM CONSORCIO S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIANO MESSIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19838 Nr: 26-77.1989.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Financiadora Bradesco S/A Crédito, Fin. e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FERREIRA, ENESIO FERREIRA DA 

SILVA, FRANCISCO AURENIS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87323 Nr: 748-37.2014.811.0009

 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: LADON, INDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS, MDCEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86775 Nr: 265-07.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE FERNANDES LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 1167-91.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP, 

VANDERLEI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17798/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 407-16.2011.811.0009

 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: EVERALDO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES - OAB:21071, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86282 Nr: 3692-46.2013.811.0009

 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 DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. RODRIGO DE 

FREITAS RODRIGUES, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.424, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98101 Nr: 855-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCR, FSCR, CHARLENE SILVEIRA SÉRGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 
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MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. PAULO 

CELERINO ALVIM DA FONSECA, inscrito(a) na OAB-MT nº 10.629, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 1566-38.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL VICENTE LUIZ MACEDO

 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:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDILAINE 

MATCHIL MACHADO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.015, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37477 Nr: 3884-57.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERGIO BRAZ MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 17.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54029 Nr: 1466-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LIMA CARVALHO

 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:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 3.529, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93164 Nr: 1440-02.2015.811.0009

 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: KGSDL, KGDSL, KSDSL, RDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORIANO COELHO DOS REIS 

FILHO - OAB:4.976/MA

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. CLAUDIO LEME 

ANTONIO, inscrito(a) na OAB-MT nº 12.613, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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
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 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. MAURICIO 

RICARDO ALVES, inscrito(a) na OAB-MT nº 15.523, para todos os efeitos 

legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95715 Nr: 3084-77.2015.811.0009

 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): JOSÉ SERGIO BRAZ MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 17.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29151 Nr: 743-64.2004.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JOSE 

ROBERTO ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 3.285, para todos os efeitos 

legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47427 Nr: 1220-48.2008.811.0009

 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: LUPERCIO LIMA GALADINOVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, 

APARECIDA PRECILIANA VUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JOSE 

ROBERTO ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 3.285, para todos os efeitos 

legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54658 Nr: 2096-32.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MACHADO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM, inscrito(a) na OAB-MT nº 17.010, para todos os 

efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos 

supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira 

vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos 

autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca e apreensão 

dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca 

e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53840 Nr: 1277-95.2010.811.0009

 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: MARCOS CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDSON PLENS, 

inscrito(a) na OAB-MT nº 5.603, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 
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além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89344 Nr: 2376-61.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA GOMES SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE GOMES FIDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. ROGÉRIO 

LAVEZZO, inscrito(a) na OAB-MT nº 5.709, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57526 Nr: 1809-35.2011.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADELMO DE BRITO, MARIA DE FATIMA BRITO, 

ADAUTO PEREIRA BRITO FILHO, MARIA SILVANIA BRITO ALVES, SUELI 

JANE BRITO NEVES, JOSÉ VAGEANIO BRITO, ALAIDE MARIA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. ROGÉRIO 

LAVEZZO, inscrito(a) na OAB-MT nº 5.709, para todos os efeitos legais, 

devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, 

no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca 

de Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo 

acima informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e 

aplicação das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do 

salário-mínimo), além de arcar com todas despesas pela busca e 

apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido devolvidos até a 

disponibilização e publicação da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 1499-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOTA DE SOUZA, AMDS, EMDS, AMDS, 

ELIAS MOTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPÍDIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDSON PLENS, 

inscrito(a) na OAB-MT nº 5.603, para todos os efeitos legais, devidamente 

INTIMADO(A) para a devolução dos autos supramencionado, no prazo de 

3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 17967 Nr: 713-97.2002.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA VITORINO TONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR TONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. EDILAINE 

MATCHIL MACHADO DA SILVA, inscrito(a) na OAB-MT nº 6.015, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 

desconsiderar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 856-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLENE SILVEIRA SÉRGIO, ESCR, BRUNO CRUZ 

RAMIRO, FSCR, LUIZ RODRIGUES CRUZ RAMIRO, MURILO SANTIAGO 

CRUZ RAMIRO, GLEYSEN COSTA RAMIRO, ANA FLAVIA RODRIGUES 

RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando o teor do(s) dispositivo(s) do(s) art. 234 e §§ do 

CPC, bem como o previsto no art. 363 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e atendendo 

aos demais permissivos legais, tendo em vista ter ultrapassado o prazo 

legal da carga do processo, fica o(a) advogado(a) Dr(a)s. PAULO 

CELERINO ALVIM DA FONSECA, inscrito(a) na OAB-MT nº 10.629, para 

todos os efeitos legais, devidamente INTIMADO(A) para a devolução dos 

autos supramencionado, no prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da 

primeira vara da comarca de Colíder-MT, e advertido(a) que a não 

devolução dos autos no prazo acima informado poderá acarretar a busca 

e apreensão dos autos, e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC 

(perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo), além de arcar com todas 

despesas pela busca e apreensão dos autos. Caso os autos tenham sido 

devolvidos até a disponibilização e publicação da presente, favor 
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desconsiderar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82967 Nr: 318-22.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52161 Nr: 2879-58.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DA COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT- 13171

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 2538-95.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARÇAL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58473 Nr: 102-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILO LÍDER EVENTOS E PUBLICIDADE 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA, ELIANE INÊS KULKAMP EYNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, Haroldo Wilson Martinez de Souza Júnior - 

OAB:OAB/PE, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.
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Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25642 Nr: 2099-31.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONILCE GIROTTO, JOSÉ COSTA 

SOBRINHO, CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

 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:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85243 Nr: 2640-15.2013.811.0009

 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 NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON GONÇALO DOS SANTOS, FABIANO 

JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82635 Nr: 3686-73.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. GONCALVES DA SILVA - SERVIÇOS, 

GILMAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83681 Nr: 1039-71.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A SVERSUT GONÇALVES - ME, SONIA 

APARECIDA SVERSUT GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80731 Nr: 1753-65.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43706 Nr: 632-75.2007.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE LUBRIFICANTES MELUCI LTDA, 

ERICO AUGUSTO TAVARES MACHADO, NELSON PIANA, LUCIMERE DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57011 Nr: 1298-37.2011.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICCHI TRANS TUR AG DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, MIQUEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCELO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101112 Nr: 2956-23.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI BENJAMIN BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
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Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100332 Nr: 2417-57.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99788 Nr: 2027-87.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES CALISTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95804 Nr: 3160-04.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO JOAQUIM, JOÃO ANTONIO 

JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95313 Nr: 2807-61.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FLORENTINO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.
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Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88886 Nr: 2007-67.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCIO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 697-26.2014.811.0009

 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: GIDEÃO ALVES DE ALMEIDA -Espólio, ADRIANA DE 

ALMEIDA - Espólio, REGINALDO LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ ALVES DE ALMEIDA, JACINTO ALVES 

DE ALMEIDA, ONDINA GUIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1203-70.2012.811.0009

 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: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRUZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 2088-84.2012.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALH, CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 
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nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101173 Nr: 3011-71.2016.811.0009

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5853-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. (EXEQUENTE)

N. T. P. C. (ADVOGADO(A))

L. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. A. M. (EXECUTADO)

 

Juntada de devolução de Carta precatória

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10956 Nr: 351-32.2001.811.0009

 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: AGENOR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Jose de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 443,42 (Quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta a 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 443,42, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91231 Nr: 118-44.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDC-FP, PPTCDTEVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL, ICB, CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:182700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, ULYSSES 

ECCLISSATO NETO, para que se manifeste, NO PRAZO LEGAL, conforme 

determina o despacho de fls. 194/195, acerca dos documentos de fls. 

196/219 juntados aos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34898 Nr: 2072-77.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, EDINÉIA PERAL DA SILVA - OAB:16.884, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PAIVA - 

OAB:134.910, MAURO HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161.876, RUY 

GUILHERME DA SILVA - OAB:16.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: DR JOSE 

FRANCISCO PASCOALÃO, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, devolva à Segunda Secretaria, os autos acima descrito, sob pena 

de busca e apreensão do referido feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88688 Nr: 1857-86.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 
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OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87748 Nr: 1088-78.2014.811.0009

 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: CIRSO PARRON PARRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1088-78.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87748.

Vistos etc.

Verifica-se dos autos que, o agravo de instrumento interposto pelo autor 

foi desprovido conforme se observa no acórdão à fl. 166, razão pela qual, 

a fim de dar regular prosseguimento ao feite, VERIFIQUE-SE a Secretaria 

acerca do decurso do prazo para o cumprimento da decisão de fl. 96 pela 

parte autora.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Às providencias.

Colíder/MT, 19 de maio 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 2177-44.2011.811.0009

 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: ABEL BALDUINO DA ROSA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 763-16.2008.811.0009

 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 JOSÉ DOS SANTOS

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30586 Nr: 1763-90.2004.811.0009

 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: ANGELO MARIA BISPO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42401 Nr: 3414-89.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BARBOSA MATOS DAMIAN

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 749-32.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PINHO NOGUEIRA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51822 Nr: 2537-47.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59168 Nr: 786-20.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOFIA DE OLIVEIRA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87110 Nr: 553-52.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL COELHO VASCONCELOS

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101820 Nr: 3484-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SILVIO 

EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Juniaglas de Paula, Paulo César Dias Rocha 

e Abraão Bento de Melo conforme requerido pela defesa. 2) DETERMINO o 

desmembramento do feito em relação ao Weder Henrique dos Santos. 3) 

ABRA-SE vista ao Ministério Público.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90242 Nr: 3155-16.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3155-16.2014.811.0009 – Código nº. 90242

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando a condenação do réu a 14 anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, conforme verifica-se no decisum em sede recursal de fls. 

148/157-verso, bem como certificado o trânsito em julgado à fl.163, 

EXPEÇA-SE mandado de prisão no endereço de fl. 95.

2. PROMOVAM-SE as anotações no BNMP.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder-MT, 16 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 3733-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RUBIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÁRIO ZANI DA SILVA - 

OAB:236.769, JOSÉ DARIO DA SILVA - OAB:142.170

 Autos nº. 3733-47.2012.811.0009 – Código n. 83366

Despacho

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela sua absolvição.

Pois bem.

Quanto aos argumentos lançados pela defesa na resposta acusação, 

tenho que devem ser analisadas no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

 Ante a informação de que o réu estaria se mudando do endereço de 

fl.121 conforme se verifica no verso da fl.123, e considerando que foi 

oferecida a proposta de suspensão condicional do processo às fls. 

100/103, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de São José do Rio 

Preto/SP para oferecimento de referida proposta, bem como para 

fiscalização das condições, devendo ser intimado no endereço Rua 

Trindade, n° 900, apartamento 05.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de outubro 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109348 Nr: 4042-92.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 4042-92.2017.811.0009 – Código nº. 109348

Despacho

Vistos, etc.

Apresentada resposta à acusação pela defesa do acusado a mesma 

propugnou pela absolvição sumária, alegando atipicidade da conduta 

delitiva.

Pois bem.

Quanto aos argumentos lançados pela defesa na resposta acusação, 

tenho que devem ser analisadas no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

Em relação à proposta de suspensão condicional do processo, DESIGNO 

audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 15h30min.

 Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2869-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BOSSA, PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA

 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

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, IV e V, 110, §1º e 114, 

II, 115, todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa 

Rica, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados ISAIAS BOSSA E PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA, já qualificados, porque plasmada a prescrição da pretensão 

punitiva estatal antecipada/em perspectiva/virtual quanto ao primeiro 

acusado e em abstrato quanto ao segundo, em relação aos fatos 

supostamente delituosos previstos no artigo 180, caput c/c 29, ambos do 

Código Penal.Promovam-se as comunicações de praxe.Após o trânsito em 

julgado:a) RESTITUA aos réus a fiança prestada (fls. 139/140), 
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intimando-os para que, em 10 dias, informem os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor da União, devendo a secretaria 

adotar as providências para transferência dos valores.b) Caso os réus 

não sejam encontrados para intimação pessoal, INTIMEM-se por edital.c) 

Considerando que nos autos não se evidencia a propriedade dos objetos 

apreendidos, fls.87/88, INTIMEM-se os réus para comprovação no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos. d) OFICIE-se a autoridade policial para 

que esclareça quanto ao valor constante à fl.29.e) Após, não havendo 

pendências, ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de outubro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 2294-30.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 2117-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTOS VIEIRA, ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da defesa para que em 10 dias se manifeste acerca da 

certidão de fl. 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 572-29.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104515 Nr: 1010-79.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JUNIOR CARDOSO

 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, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, PRONUNCIAR o acusado SANDRO JUNIOR CARDOSO, já 

qualificado nos autos, como incurso nas disposições artigos 121, caput, e 

163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri 

desta Comarca.Promovam-se as comunicações de praxe.Preclusa a 

decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal 

do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Às providências.Publ ique-se. Registre-se.  Int ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de outubro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83411 Nr: 767-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MARQUES DA SILVA, MAICON 

DOUGLAS TEIXEIRA GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 767-77.2013.811.0009 – Código nº. 83411

Despacho

Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. 490 dando conta do decurso do prazo 

sem que os réus tenham providenciado a retirada dos bens apreendidos e 

considerando que já fora decretado o perdimento (fls. 479/480), OFICIE-SE 

a diretoria de foro para que adote as providências necessárias, para, se 

for o caso, realizar o leilão (fls. 479/480).

Digo isso, pois, não obstante o posicionamento do magistrado anterior (fls. 

479/480), preceitua o artigo 1.473 da CNGC, que as comarcas que contam 

com mais de um juiz e havendo diversidade nas atribuições, competirá ao 

diretor de foro a função de responsável pelos objetos apreendidos e 

depositados em juízo.

Já o artigo 1.478 também da CNGC, dispõe que havendo o transito em 

julgado da sentença, o juiz criminal deverá solicitar ao juiz supervisor da 

seção de depósito, no caso o diretor de foro, as providências necessárias 

para a destruição, restituição, baixa nos livros de registros, etc.

Assim, sendo atribuição do juiz diretor até mesmo a destruição de objetos 

depositados em juízo, de certo também o é a realização de eventuais 

leilões quando já houve destinação aos objetos pelo juiz criminal, como é o 

caso destes autos.

2) Feito isso, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 16 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87409 Nr: 818-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n. 818-54.2014.811.0009 – Código n. 87409

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o réu não foi encontrado no endereço constante dos 

autos conforme certidão de fl. 154, INTIME-O por edital.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDIGAR FREITAS SANTANA (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: 1000817-13.2018.8.11.0009 Parte Autora: E.L. 

ALVES MERCADO - ME Parte Ré: EDIGAR FREITAS SANTANA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da certidão juntada no ID - 15888560, bem como, para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. COLÍDER, 15 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DINARTI DE SOUZA LOPES (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: 000100-98.2018.8.11.0009 Parte Autora: E. L. 

ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: IVONETE DINARTI DE SOUZA LOPES 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da certidão juntada no ID - 15889752, bem como, para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. COLÍDER, 15 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS REGINA TARGA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO (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: 1000827-57.2018.8.11.0009 Parte Autora: TAYS 

REGINA TARGA Parte Ré: ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o 

teor da certidão juntada no ID - 15889785, bem como, para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. COLÍDER, 16 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA RODRIGUES MARQUES (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: 1000832-16.2018.8.11.0009 Parte Autora: 

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME Parte Ré: SABRINA RODRIGUES 

MARQUES FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente 

de todo o teor da certidão juntada no ID - 15890068, bem como, para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. COLÍDER, 16 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (REQUERENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001253-69.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ADMAR AGOSTINI MANICA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 14 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (REQUERENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001253-69.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ADMAR AGOSTINI MANICA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 14 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

DIONE RAMOS MEROTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001227-71.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIONE RAMOS MEROTTI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

DIONE RAMOS MEROTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001227-71.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIONE RAMOS MEROTTI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 16 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001374-97.2018.8.11.0009 Requerente: 

FERNANDO SOUZA GOMES Requerido: VIVO S.A. FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para Requerente de todo teor da Petição ID: 

15993600 e seguintes, bem como, para pugnar o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 17 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA (ADVOGADO(A))

NAIR HIDALGO GIMENES HASS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

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. 1000247-61.2017.8.11.0009 Requerente: NAIR 

HIDALGO GIMENES HASS Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para Requerente de 

todo teor da Petição ID: 15974580 e seguintes, bem como, para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000597-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DE CARVALHO GONCALVES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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: 1000442-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOELMA PINHEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 3183-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUCUPIRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP
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 INTIMAR as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 c/c artigo 509, 

ambos do CPC, nos termos da decisão de fls. 402/403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 1830-60.2012.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores penhorados na conta 

do executado.

Intime-se a parte exequente a juntar documento que comprove que o 

imóvel de fls. 92, descrito às fls. 91-v, é de propriedade do executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34986 Nr: 3169-25.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos.

Considerando que a decisão de fls. 50/53 autorizou a requerente Ivanete 

Gude Pizoler a depositar em juízo as parcelas do financiamento, bem como 

a sentença de fls. 165/188 confirmou a tutela antecipada DEFIRO o pedido 

de fls.308 já que o montante acostado nos autos foi depositado pela 

requerente.

Expeça-se alvará judicial para liberação de valores na conta informada às 

fls. 308.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24081 Nr: 1498-69.2007.811.0046

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Vistos. (...) O Tribunal de Justiça proveu o recurso de apelação interposto 

pela parte autora para anular a sentença e reconhecer a legitimidade ativa 

do sindicato autor (fls. 1.070), decisão mantida pelo Superior Tribunal de 

Justiça (fls. 1.152). Pois bem. Primeiramente, intimem-se as partes do 

retorno dos autos. Após certificação do decurso do prazo para 

manifestação das partes colha-se parecer ministerial nos termos do artigo 

92 do Código de Defesa do Consumidor. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71588 Nr: 3711-04.2014.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZINHA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60554 Nr: 2336-36.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO MANFRIN, DIRCE SINHORINI MANFRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, com relação à 

certidão de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte exequente solicitou a dilação de prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar nos autos, razão pela qual nos termos da portaria de nº 

03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116922 Nr: 704-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, bem como a juntada de Carta Precatória de 

Ref: 52, INTIMO a parte autora a apresentar novo endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115159 Nr: 7453-32.2017.811.0046

 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: CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 89708 Nr: 2119-51.2016.811.0046

 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: APARECIDO GOMES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 1320-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI BRASILEIRO FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 2612-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LUIZ KERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87235 Nr: 1285-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICIA BOSO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER RODRIGUES DE SANTANA, 

FLORINDA PORTELA DE SANTANA, JOEL RODRIGUES DE SANTANA, Ana 

Vicente Portela de Santana, Izildo Grisoste Barbosa , Maria Zenilda de 

Oliveira Barbosa, AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, Caetano Rottili, 

Ana Virgínia da Motta Rottili, MILTON LAURO SCHMIDT, Vera Regina da 

Motta Schmidt, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE RETANERO ALMEIDA - 

OAB:392.443/SP, MARIA LUIZA SILVA FERNANDES - OAB:22.065/SP, 

RICARDO SILVA FERNANDES - OAB:154.452/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX LOPES FERNANDES - 

OAB:10420/MS, GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE SANTANA - 

OAB:236372, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, ROMINA V. 

DOMINGUES - OAB:OAB/SP 133338, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:OAB/SP 140109-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte Agropecuaria Condor LTDA -ME.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121096 Nr: 2520-79.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHOM, RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62222 Nr: 267-94.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLIMAR FAUDI DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar quanto as correspondências devolvidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29079 Nr: 158-22.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO MARQUES DE MENDONÇA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo 360 (trezentos e sessenta)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 194-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, EDILSON PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Tendo em vista que nos autos há bens penhorados desde 2011, conforme 

Auto De Penhora e Depósito à fl. 85 e a parte exequente permaneceu 

inerte ao mesmo, indefiro o pedido de penhora de valores via sistema 

BACENJUD de fls. 179, pois os bens já penhorados satisfazem o montante 

da obrigação.

Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito, em 

relação aos bens já penhorados à fl. 85 e aos executados Edilson 

Perinazzo e Denise Giongo Geremia Perinazzo que ainda não foram 

citados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 3702-13.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: EDNEIA HONORATO ELOY, ROSANGELA APARECIDA 

DA SILVA, GILBERTO PEREIRA DA SILVA, MARILZA DE FATIMA MARIA 

HEINEN, ADRIANO DOS REIS, OSMAIR DE ASSIS MOURA, SOLANGE 

PERATO JORGE, ANDERSON RENATO DE GOES MENTZ, AILTON DE 

JESUS CARDOSO, CEZAR BENEDITO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VOLPI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60213 Nr: 1965-72.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE CASTRO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206339, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Intimar as partes para, querendo, impugnarem o laudo pericial juntado aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da determinação de fls. 

236.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32485 Nr: 672-38.2010.811.0046

 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: RITA DE CÁSSIA FELIPE BENEGOZZI, ANINE FELIPE 

BENEGOZZI, ALANA MARIA FELIPE BENEGOZZI, LUIZ RAIMUNDO SALES, 

LEDA MARIA VIEIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON AMAURI BERNEGOZZI, SANDRO 

FELIPE BENEGOZZI, ELTON QUEIROZ DE FREITAS, BANCO DO BRASIL 

S.A, JOSÉ CARLOS MONTEIRO, ANTONIO SANTANA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PEREIRA FERRAZ - 

OAB:3558-B/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PEREIRA FERRAZ - 

OAB:3558-B/MT, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Intimar as partes requerentes, Luiz Raimundo Sales e Leda Maria Vieira 

Sales, na pessoa de sua advogada, para que, caso queiram, apresentem 

manifestação com relação ao aditamento das primeiras declarações 

juntado às fls. 100/101dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119001 Nr: 1580-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, EDIVAN DA SILVA 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Tendo em visto o recurso de apelação acostado nos autos na ref: 163, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a defesa da parte 

apelada para, no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34361 Nr: 2545-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM - AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE GRANDI CASTRO 

FREITAS - OAB:6.292-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34361

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que VLM AGROPECUÁRIA LTDA 

interpõe contra sentença proferida (fl. 168), alegando ocorrência de erro 

material, tendo em vista que apenas não procedeu com a regularização do 

polo passivo da ação considerando tratar-se de si próprio.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a contradição apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, I, do CPC e, para tanto REVOGO a sentença anteriormente 

prolatada.

Na oportunidade passo a proferir novo julgado, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos verifico a existência de confusão entre autor e 

réu, conforme fls.171/184, visto que se trata de ação de usucapião 

ajuizada por VLM AGROPECUÁRIA LTDA visando usucapir imóvel rural 

denominado “Fazenda Varjeado” atualmente registrado junto a matrícula nº 

2.1921 CRI de Comodoro/MT em nome da própria requerente, ou seja, os 

efeitos de eventual sentença declaratória, almejada com a presente 

demanda, já se encontram atingidos.

Desta forma, carece a ação de interesse processual, o qual se assenta 

na premissa de extrair algum resultado útil do processo, pelo que a 

extinção do feito é medida imperativa.

Em face do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, de 

acordo com art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse 

processual.

Condeno a autora em custas e despesas processuais.

Sem honorários.

Publique-se. Intimem-se.

 Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se.

Cumpra-se.”

Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66123 Nr: 4312-44.2013.811.0046

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, 

GERSINO SARAGOSA GUERRRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários 
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advocatícios.Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103800 Nr: 2571-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o mandado expedido nos autos, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente para recolher as 

custas da diligência do Oficial de Justiça, conforme portaria em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122333 Nr: 3083-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da data estimada para progressão, fica a parte requerida 

intimada novamente a manifestar-se em relação ao cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120151 Nr: 2063-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIEGO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - 

OAB:20.746/O, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte requerida por seu advogado intimada da audiência 

anteriormente aprazada para 22/10/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122333 Nr: 3083-73.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das certidões retro, bem como tendo em vista a demora de se lotar 

a Comarca com Defensor Público, situação esta que se prorroga desde 

outubro/2017, sem qualquer notícia atual acerca da designação do 

membro, alternativa não há senão a nomeação de advogado dativo ao 

recuperando.

Sendo assim, nomeio o d. advogado Dr. Lucas Alberto Tostes Correa 

OAB/MT 23.071-B, para defender os interesses do recuperando, até a 

designação de novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será 

fixado honorários a seu favor, devendo ser intimado da nomeação, bem 

como para manifestar-se no prazo de 10 dias quanto ao cálculo de pena.

 Em seguida, autos conclusos para homologação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34045 Nr: 2231-30.2010.811.0046

 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: CLEMERSON LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que no processo nº 118926 fora proferida 

decisão de suspensão desses autos, conforme ref. 04.

 Determino a suspensão deste feito até ulterior liberação nos autos de 

código nº 118926, e translade-se cópia da decisão para este processo.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21083 Nr: 2076-66.2006.811.0046

 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: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTICIOS ICARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama em face de 

Alimentícios Icara Ltda.

Compulsando os autos, verifico que o exequente foi intimado para que se 

manifeste nos autos, nos termos de art. 580, CNGC/MT, para que 

promovesse o andamento do feito.

 Assim sendo, a parte exequente requereu novamente a suspensão dos 

autos por 120 (cento e vinte dias), com fulcro no artigo 40, da Lei 6.830.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Indefiro a suspensão pleiteada, tendo em vista que os autos tramitam 

desde 2006, sendo que os autos já foram remetidos para a Fazenda 

Estadual e o mesmo já foi suspenso, segundo fl. 53.

 É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60715 Nr: 2505-23.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, INES CORTINA TOME, 

ZELIR ZANDONAI TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA 

JUNIOR - OAB:31458

 VISTOS.

Intime-se os herdeiros, nos endereços declinados em folha retro, para 

pagar a dívida de forma voluntaria, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena 

de penhora.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente

para apresentar outros bens passiveis de penhora no prazo de 30 dias.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro/MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60812 Nr: 2608-30.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE JESUS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância do executado, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 109, pelo exequente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para liberação em 

favor do autor, caso já não o tenha sido realizado.

 Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 11 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37164 Nr: 1863-84.2011.811.0046

 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: JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 VISTOS.

Cumpra-se decisão de fls. 129 e certifique o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66538 Nr: 270-15.2014.811.0046

 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: GMM, MERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Taiana Cristina Carvalho Marques 

OAB 25.314, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61280 Nr: 3081-16.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Ante o acordo postulado entre as partes, uma vez que consta ainda 

restrição de circulação cadastrada no sistema RENAJUD, conforme ofício 

de fl.: 43, e por não ter sido a restrição efetuada mediante o sistema 

Renajud, o que impede a baixa da restrição pelo sistema, expeça-se oficio 

ao DETRAN, para que efetue a baixa da restrição de circulação do veículo.

 Após, voltem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se

Comodoro/MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61282 Nr: 3083-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME, SILVANIR 

FRANCISCO DE PAULA, MARIA JOSE MOREIRADE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Eliana da Costa OAB 05.447, devendo a mesma ser intimada 

pessoalmente da presente nomeação.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31581 Nr: 2616-12.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA, JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 VISTOS.

Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD, pois a exequente não 

informou qual veículo deve ser bloqueado, afinal, a mesma possui acesso 

ao sistema INFOSEG e poderia ter juntado nos autos extrato da busca 

anteriormente efetuada, de modo a pedir que o bloqueio fosse realizado 

sobre determinado veículo, evitando-se diligências desnecessárias e 

contribuindo para a celeridade processual.

Indefiro também o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, vez que o 

exequente não demonstrou nos autos a inexistência de bens imóveis ou 

veículos em nome da parte executada, devendo a busca de Declaração de 

Imposto de Renda ser a última ratio em demandas desse jaez.
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Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o resultado da busca no sistema INFOSEG e solicite o 

bloqueio que entender necessário ou requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37576 Nr: 2275-15.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SIMIONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSMAR ZANDONÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atente-se a Serventia quanto à conclusão indevida.

Cumpra-se na integra a determinação retro.

 Comodoro-MT, 11 de outubro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18958 Nr: 156-57.2006.811.0046

 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: GETULIO GONZAGA DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 11 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-67.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

IVANIR TEREZINHA GOLIN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PAULINHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010102-67.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: IVANIR TEREZINHA GOLIN - ME 

EXECUTADO: CERAMICA PAULINHO LTDA - ME Vistos. A priori, destaco 

que a desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento 

momentâneo e excepcional da personalidade jurídica da sociedade, como 

se a pessoa jurídica não existisse, atribuindo condutas e 

responsabilidades diretamente aos sócios. Opera-se, na verdade, como 

um incidente processual, e não como um processo incidente, portanto, 

entendo que em se tratando de juizado especial deve o mesmo ser 

processado nos próprios autos em que pese à aplicação do CPC ao caso 

em comento de forma subsidiária que regulamenta que o mesmo deve se 

dar em autos apartados. Nesse quadro, o CDC regulamenta o pleito de 

desconsideração da personalidade jurídica, nestes termos: Art. 28. O juiz 

poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 

infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver 

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração. De igual modo, assim prevê o 

Enunciado 60 do Fonaje, senão vejamos: ENUNCIADO 60 – É cabível a 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase 

de execução. (nova redação – XIII Encontro – Campo Grande/MS). Ante o 

exposto, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da 

executada CERAMICA PAULINHO LTDA - ME para deferir a inclusão dos 

sócios indicados no polo passivo no presente cumprimento de sentença. 

Citem-se os sócios para, caso queiram, manifestem nos autos em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 135, CPC. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 1688-67.2012.811.0010

 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: EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 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 Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473A MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84706 Nr: 4546-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA-ME, 

Daiane Baron, CLAUDINES BRAMBILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108126 Nr: 280-31.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MAIER DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:16.243 - MT - A, ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO - 

OAB:210.065 SP, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - OAB:OAB/SP 88.098, 

LEONARDO CAVALARI OLINO - OAB:19345/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos apresentados pela denunciada à lide.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46749 Nr: 1805-92.2011.811.0010

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1805-92.2011.811.0010

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ERETILDE KLABUNDE VERGUTZ

PARTE REQUERIDA: JOSÉ AUGUSTO VERGUTZ

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): José Augusto Vergutz, Cpf: 

40121011968, Rg: 12R1.126.894 SSP SC Filiação: Vilmo Vergutz e Nelci 

Hermann Vergutz, data de nascimento: 01/05/1960, brasileiro(a), natural 

de Não me toque-RS, casado(a), proprietario rural,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$3.716,88, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 79/81. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto á divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT"..

 Eu, Audyrlene Rocha Almeida, digitei.

 Jaciara - MT, 16 de outubro de 2018.

Audyrlene Rocha Almeida

Responsável pela CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21159 Nr: 2797-29.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO - OAB:9.302/MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 , a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 70. Fica 

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

DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 2508-23.2011.811.0010

 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): ALBERTO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48100 Nr: 3384-75.2011.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMS, ELDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3384-75.2011.811.0010 - 48100

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: INGRIDH NICOLLY MOURA SANTOS e ELIANY 

LOURENÇA DE MOURA

PARTE REQUERIDA: ANGELISSON FRANCISCO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Angelisson Francisco dos Santos, 

Cpf: 03356782118, Rg: 187243023 SSP MT Filiação: Valdenor Francisco 

dos Santos e Sonia Aparecida dos Santos, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Cassimiro Dias, 

S/nº (Colônia da Usina), Próx. A Escola Est. Irmã Miguelina, Bairro: Centro, 

Cidade: São Pedro da Cipa-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 33. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 
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Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Jaciara - MT, 17 de outubro de 2018. 

Audyrlene Rocha Almeida- Gestora Administrativa

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47306 Nr: 2452-87.2011.811.0010

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EEDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2452-87.2011.811.0010 – Código 47306

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: DIVINA MARTA FERREIRA

PARTE REQUERIDA: ADEMAR GOMES FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ademar Gomes Ferreira Filiação: Manoel 

Gomes Vicente e Emilia Ferreira Vicente, data de nascimento: 11/05/1949, 

brasileiro(a), natural de Coronel galvão-MS, casado(a), Endereço: Local 

Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 801,55. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 376,85, referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 29. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Eu, , Audyrlene Rocha Almeida – 

Responsável pela CAA que o digitei.

 Jaciara - MT, 17 de outubro de 2018. Audyrlene Rocha Almeida- Gestora 

Administrativa Responsável pela CAA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54662 Nr: 3102-66.2013.811.0010

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PAULO 

RENATO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DAIANA SCABENI (AUTOR(A))

EDINALDO FERNANDO DE SOUZA (AUTOR(A))

JEFFERSON FABRICIO TURQUETI (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

AMARILDO TICIANEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002471-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AMARILDO TICIANEL, CAROLINE DAIANA SCABENI, EDINALDO 

FERNANDO DE SOUZA, JEFFERSON FABRICIO TURQUETI RÉU: MUNICÍPIO 

DE JACIARA - MT VISTOS, ETC. Considerando que a matéria tratada nos 

autos já foi objeto de ampla discussão, bem como que o ente reclamado 

em epígrafe já se mostrou tendente à composição em outras 

oportunidades, com vistas a propiciar, sempre que possível, o ajuste das 

partes, determino seja o feito encaminhado à CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Cite-se o Município de Jaciara por remessa 

postal, via procurador, para que responda a presente ação, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002475-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

FLAVIA JUNQUEIRA BARROS ABATE MARQUES (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO MARQUES (AUTOR(A))

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAIXETA (AUTOR(A))

HELTON MILHOMEM GALINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002475-69.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

FLAVIA JUNQUEIRA BARROS ABATE MARQUES, HELTON MILHOMEM 

GALINDO, JOSE ANTONIO MARQUES, VERA LUCIA DE OLIVEIRA 

CAIXETA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS, ETC. Considerando 

que a matéria tratada nos autos já foi objeto de ampla discussão, bem 

como que o ente reclamado em epígrafe já se mostrou tendente à 

composição em outras oportunidades, com vistas a propiciar, sempre que 

possível, o ajuste das partes, determino seja o feito encaminhado à 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Cite-se o Município 

de Jaciara por remessa postal, via procurador, para que responda a 

presente ação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002528-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

LAURITA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002528-50.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LAURITA DE SOUZA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, LAURITA DE SOUZA PEREIRA ajuíza a presente 

Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de Prestação 

Continuada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

qualificados nos autos. Para tanto, alega ser idosa (62 anos de idade) e 

desde meados do ano de 2012 passou a ter problemas de saúde, sendo 

diagnosticada com espondilose (CID M47); transtorno do disco cervical 

com radiculopatia (CID M 50.1); cervicalgia (CID M 54.2) e tendinite 
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calcificante do ombro (CID M 75.3) o que a deixou totalmente incapaz para 

exercer qualquer atividade laboral. Narra que requereu o benefício 

administrativamente junto ao INSS – NB 702.630.019-0, entretanto, o 

pedido foi indeferido pela Autarquia, sob a alegação de que “não atende 

ao requisito de deficiência para acesso ao BPC-LOAS”, e ainda, sob a 

alegação de que a “renda per capta da família é igual ou superior a ¼ do 

salário mínimo”. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. 

Decido. O pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em 

seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730,que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 09h30min para realização da perícia, na sede do fórum desta 

Comarca. iii) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. iv) Cientifique ainda a 

senhora perita que fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 

15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes 

técnicos e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III 

do Código de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de pedido 

de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar informações 

acerca da necessidade de acompanhamento permanente de terceiro pelo 

beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar do mandado os 

laudos periciais, possibilitando, desta forma, a apresentação de proposta 

de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a 

contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. Após, certifique-se o necessário, 

vindo os autos conclusos para ulterior deliberação, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Jaciara-MT, 17 de outubro de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107602 Nr: 9951-15.2017.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9951-15.2017.811.0010

Código 107602

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executado: José Guilherme da Silva

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Jaciara/MT em face de José Guiherme da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente informou à ref. 13 a quitação do débito tributário, 

postulando a extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente narrou a quitação do 

crédito exeqüendo, 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.

Sem custas.

Diante da renúncia expressa do prazo recursal pelo exequente, 

remetam-se os autos imeditamente à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 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.: 112964 Nr: 2574-56.2018.811.0010

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, , com 
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fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pelos requerentes, para o fim de decretar o DIVÓRCIO Maria 

Aparecida Silva Lima e José Marcos Gomes dos Santos, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial, HOMOLOGANDO o acordo 

das partes (ref. 25), em seus exatos termos e para que surtam os efeitos 

legais.Em conseqüência, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Maria Aparecida 

Silva.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro 

no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), atentando-se o serviço 

notarial quanto ao nome de solteira da requerente.Sem custas e 

honorários. Em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 

de outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 12583-82.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO SOUSA 

MUNIZ - OAB:

 Processo n° 12583-82.2015.811.0010

Código 72100

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por FABIO ALVES DE 

SOUZA, em face do LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificados nos autos.

A executada depositou o valor da condenação, quitando integralmente o 

débito (ref. 51 e 54).

Manifestação do autor concordando com o valor depositado à ref. 52.

É relato necessário.

Decido.

Analisando os autos verifico que houve o pagamento integral da 

condenação.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o alvará de levantamento do valor depositado à ref. 51.

Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à Central de 

Arquivamento e Arrecadação para as providências necessárias.

Após, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22996 Nr: 1830-47.2007.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA NOVA-COMÉRCIO DE PURIFICADORES 

DE ÁGUA-DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - FAR POLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1830-47.2007.811.0010 - 22996

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA BENEDITA RIBEIRO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: AGUA NOVA-COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE 

ÁGUA-DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - FAR POLITO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Agua Nova-comércio de Purificadores de 

Água-distribuidor Autorizado - Far Polito, brasileiro(a), Endereço: incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 130,13, referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 99/102. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Jaciara - MT, 17 de outubro de 2018. 

Audyrlene Rocha Almeida Gestora Administrativa Responsável pela CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91251 Nr: 8642-82.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 91251

VISTOS ETC,

Aguarde-se o retorno da missiva.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 500-39.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 500-39.2012.811.0010Código: 48817Exequente: José Maria 

da SilvaExecutado: Prefeitura Municipal de Jaciara – MTVISTOS ETC,José 

Maria da Silva manejou Cumprimento de Sentença em face de Prefeitura 

Municipal de Jaciara - MT, almejando, em síntese, a satisfação do crédito 

no importe de R$ 8.838,15 (oito mil oitocentos e trinta e oito reais e quine 

centavos) por força da sentença de fls. 89/92. [...]É o relato.Decido.A 

impugnação à execução prospera.É cediço que contra a Fazenda Pública 

os juros moratórios são de 6% (seis por cento) ao ano, e não conforme os 

cálculos apresentados pelo exequente na forma 1% (um por cento) ao 

mês, conforme a regra esculpida na Lei n° 9.494/97, alterada pela Lei n° 

11.960/09.Verifico ainda que, o excepto/exequente concordou 

expressamente com os cálculos apresentados pelo 
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excipiente/executado.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO - JUROS DE MORA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - LEI N.9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DA LEI N.11.960/09. (TJ-RJ - AI: 0041881932016819000, 

Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 

19/04/2017, 7º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017).Destarte, 

havendo excesso nos percentuais dos juros utilizados pelo 

excepto/exequente 1% ( um por cento) ao mês, tenho que a sua 

adequação aos termos legais é a medida que se impõe.Desse modo, 

ACOLHO a presente impugnação à execução de fls. 149/154 para 

RECONHECER o excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, bem 

como, determinar que os cálculos sejam conforme disposto na sentença 

de fls. 89/92.Com os cálculos, intime-se o exequente para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os novos cálculos nos termos desta 

decisão, sob pena de arquivamento do feito. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, até a disponibilização do 

crédito pelo executado.Empós, expeça-se a competente Guia de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se.Jaciara – MT, 28 de 

setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 1130-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FONSECA DA COSTA JESUS

 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:

 A propósito:“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PAGAMENTO ANTERIOR DO VALOR PRINCIPAL VIA 

PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Na 

hipótese de não haver pagamento integral do débito no primeiro 

pagamento, é possível a expedição de RPV complementar, ainda que o 

pagamento principal tenha sido feito via precatório.” (TRF-4 - AG: 

50595387620174040000 5059538-76.2017.4.04.0000, Relator: ALTAIR 

ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA 

TURMA)“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PARCELAS 

NÃO INCLUÍDAS NO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. É possível a execução 

complementar quando se tratar de parcelas contempladas no título judicial 

não incluídas na primeira execução, por força do princípio da demanda e 

da própria preclusão consumativa.” (TRF-4 - AC: 50073251020114047112 

RS 5007325-10.2011.404.7112, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, 

Data de Julgamento: 30/05/2017, QUINTA TURMA).Ademais, observo que 

sequer houve decisão colocando fim nesta fase processual pela quitação 

dos créditos devidos à exequente.Logo, imperiosa a rejeição da pretensão 

posta a exame pela autarquia executada.Ante do exposto, REJEITO os 

pedidos formulados pelo executado às fls. 131/133 e, por consequência, 

HOMOLOGO os cálculos de liquidação complementar de sentença 

apresentados pela exequente às fls. 125/126.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeça-se a competente guia complementar 

Requisitória de Pagamento de Pequeno Valor (RPV) na forma 

postulada.Empós, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa 

na distribuição, até a informação quanto à disponibilização dos créditos 

pelo executado.Após, intime-se a exequente por meio de advogado para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para 

depósito judicial bem como, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.Disponibilizados os créditos, expeça-se o 

competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. Nada 

postulado, certifique-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 09 de outubro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74089 Nr: 165-78.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MOREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO MOREIRA AGUIAR, Cpf: 

98322206100, Rg: 1416711-5, Filiação: Adina Moreira Aguiar e Jorcy 

Francisco de França Aguiar, data de nascimento: 28/05/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), servidor público. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo 

Procurador da República queestasubscreve, no uso desuad 

atribuiçõesconstituicionais e legais, com fulcronos artigos 129, inciso I, da 

Constituição da República e 24, do Códigode Processo Penal, vem, perante 

Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de: RICARDO 

MOREIRA AGUIAR ("RICARDO"), brasileiro, casado, servidor público 

federal, filho de Jorcy Francisco de França Aguiar e Adina Moreira Aguiar, 

natural de Cuiabá-MT, I - SÍNTESE DA ACUSAÇÃO Na data de 11 de 

dezembro de 2013, por volta das 13h40min, no município de Jaciara-MT, 

RICARDO MOREIRA AGUIAR, agindo com dolo, plenamente ciente da 

ilicitude de sua conduta, desobedeceu à ordem legal emanada oeki oficial 

de justiça Douglas Casal Coleta, recusando-se aentregar as chaves do 

veículo objeto de penhora do processo nº 00318.2005.071.23.00-5, em 

trâmite na Vara do Trabalho dessa localidade, durante a realização do 

cumprimento de mandado penhora e avaliação do processo mencionado, 

incorrendo assim nas penas do artigo 330 do Código Penal. Na mesma 

data e local acima mencioandos, RICARDO MOREIRA AGUIAR, agindo com 

dolo, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta desacatou o oficial de 

justiça DougladCasal Coletadurante a realização do cumprimento do 

mandado de penhora e aval iação do processo n º 

00318.2005.071.23.00-05, em trâmite na Vara do Trabalho de Jaciara-MT, 

desferindo-lhe um empurrão e m puxão no braço direito do referido oficial, 

causando-lhe um hematoma visível por quase uma semana, incorrendo 

nas penas do artigo 331 do Código Penal. II - HISTÓRICO DOS FATOS 

RELEVANTES Conforme seapurou, na data de 11 de dezembro de 2013, 

porvolta das 13h e 40min, nas imediações da Justiça do Trabalho em 

Jaciara-MT, durante a realização do cumprimento de mandado penhora e 

avaliação do processo nº 00318.2005.071.23.00-5, RICARDOrecusou-se 

a entregar a chave de seu veículo Renault Duster Branco, objeto de 

penhora, afirmando rispidamente que não iria entregá-lae que ninguém 

levariao automóvel.Ato contínuo, RICARDO começou a ficar muito agitado 

e o oficial de justiça o indagou se seria necessário solicitar apoio da polícia 

para cumprimento do mandado, mesmo assim, continuou afirmando que 

ninguém levariao carro. Em virtude disso, o oficial de justiça acionou a 

polícia militar solicitando acompanhamento para cumprimento da ordem 

judicial. RICARDO, na tentativa de se desvencilhar do oficial de justiça, deu 

uma pequena corrida e ao avistar um mototáxi o interceptou, pulando em 

sua frente. Em seguida, o oficial de justiça entrepôs-se entre o indiciado e 

a moto recebendo um empurrão e um puxão em seu braço direito, 

causando-lhe um hematoma que ficou visível por quase uma semana. 

Nesse passo, o oficial de justiça, mesmo tendo sido agredido, não entrou 

em luta corporal com RICARDO esbravejava que o oficial não poderia 

fazer aquilo, pois o mesmo era Delegacia de Polícia. Nesse momento, a 

polícia chegou no local e o oficial de justiça sugeriu aos policiais que 

resolvessem a situação na Vara do Trabalho ao invés de irem para a 

Delegacia de Polícia. Ao chegarem lá, mesmo na presença do Juiz e do 

Diretor da da Vara, RICARDO continuou resistente em entregar a chave do 

automóvel e mais uma vez afirmou que era Delegado de Polícia. Depois de 

muito argumentar, RICARDO finalmente entregou achave do veículo, 

viabilizando-se o cumprimento do mandado judicial de penhora e avaliação 

com efeito, restou evidente que o indiciado incorreu na prática dos crimes 

dispostos nos artigos 330 e 331 do Código Penal. III - DA AUTORIA E 

MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO A materialidade encontra-se 

demonstrada nosautos pelo(a): Certidão de fls. 08/10, Boletim de 

Ocorrência acostado às fls. 14. Na mesma esteira, autoria delitiva resta 
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cabalmente comprovado pelos documentos supramencionados, em 

especial pela própria confissão de RICARDO, em sede de interrogatório 

policial (fls. 55/56). (...) Por haver, in casu, justa causa à propositura da 

ação penal, deve o acusado ser submetido aos trâmites legais do 

processo-crime para que lhe seja imposta, ao final, a devida e justa pena. 

IV - CONCLUSÃO Por todo o exposto, o Ministério Público Federal 

denuncia a Vossa Excelência RICARDO MOREIRA AGUIAR pela prática do 

crimes previstos nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal. 

Outrossim, requer-seseja a presentedenúncia recebida e autuada para 

que, instaurada a pertinente ação penal, seja o mesmo processado em 

seus regulares termos, com a observância aoprocedimento previsto nos 

artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, notificando-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, seguindo-se com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, 

prosseguindo-se com os demais termos do processo até final sentença de 

condenação nas penas cabíveis. Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2015 

(a) GUILHERME ROCHA GÖPFERT - Procurador da República.

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

expedição de documento.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, 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: 1000596-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELAINE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (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: 

29/11/2018 Hora: 08:00 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/10/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

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: 

29/11/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação as partes para, no prazo de 05 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (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: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: 

MT23615/O Endereço: IRACEMA, 578, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

FABIANA DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15983026 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002482-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SIRLEY DE LIMA VIANA (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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002535-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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: SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/11/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

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: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/11/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

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: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/11/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MARCAL SOARES (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

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: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/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: 08:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 
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impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 15984442.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

GEVANDINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO (REQUERENTE)

João Batista Sulzbacher (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

IDIENE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA AV. ZÉ DE 

BIA S/N, VILA PLANALTO, JACIARA/MT, CEP 78820-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDNEI FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO 

n. 1001551-58.2018.8.11.0010 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME Endereço: antonio ferreira sobrinho, 1285, comerico, centro, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: EVA FERREIRA 

SILVA Endereço: Rua das Orquídeas, 37, Jd. Aurora, Jaciara/MT, Cep 

78820-000. FINALIDADE: CITAÇÃO da Parte Promovida, acima qualificada, 

por todo o conteúdo da(o)petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, bem como, sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 

29/11/2018 às 08h10m, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Jaciara - MT, 17 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO 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. Sede do juizado e Informações: 

Av. Zé de Bia, s/n. Jardim Aeroporto II, Cidade: Jaciara-MT Cep:78820000 

Fone: (66) 3461-2464.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002481-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002481-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 
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endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002482-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SIRLEY DE LIMA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002482-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SIRLEY DE LIMA VIANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE para os atos desta ação, 

a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistido(a) por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Intime-se a parte 

reclamante para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROMEU DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002483-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROMEU DA COSTA SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 
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justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002499-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. A teor do que dispõe o 

art. 321, enunciado e parágrafo único, do CPC, DETERMINO a parte autora 

que providencie a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizando sua representação processual, bem como juntando 

documentos pessoais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002354-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002352-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 
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Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002353-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MARCAL SOARES (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002530-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS MARCAL SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso, entretanto, inexistem 

provas suficientes a agasalhar a pretensão antecipatória, não restando 

evidenciada qualquer abusividade flagrante no negócio passível de ser 

constatada nesta fase processual. Assim, sob juízo de cognição sumária 

e diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 2638-52.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padilha Pinto & Ribeiro da Costa Ltda, 

Claudemir Padilha Pinto, Roseli Ribeiro Costa

 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:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. No mesmo ato, intimo-a para retirar em cartório a 

Carta Precatória para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43616 Nr: 727-05.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos 

Giraldelli, Maria Elena Grigoleto Giraldelli

 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: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Proceder a intimação das partes acerca do auto de avaliação de fls. 

94/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105509 Nr: 879-43.2018.811.0018

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 297 de 541



 PARTE AUTORA: Meirivone Sousa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conformfe decisão de folhas 64/65 (ref.: 4), procedo a citação da parte 

Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 

183), advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(NCPC, art. 334 e 344). No mesmo ato, realizar a intimação das PARTES 

para se manifestar acerca do laudo médico de folha 83 (ref.: 24), 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100664 Nr: 7035-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Vistos, etc.

Inicialmente, a parte requerida, depois de intimada, compareceu a 

Defensoria Pública da comarca de Juara-MT informando a impossibilidade 

de contratar um advogado, ocasião em que juntou declaração de 

rendimentos e documentações comprovando (fls. 27/34).

 Com efeito, foi nomeada a Dr. Marcia de Luna Campos para patrocinar a 

defesa do executado Moacir Hernandes Gonçalves, porém a ilustre 

advogada declinou a nomeação em f. 42, razão por que NOMEIO o Dr. 

Willy Alberto Heitmann para defender os interesses do requerido cujos 

honorários advocatícios fixo inicialmente em 05 Urh'S a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o referido causídico nomeado desta decisão, bem como para 

que se manifeste nos autos no prazo legal.

Após, colha-se manifestação do parquet.

Às Providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100664 Nr: 7035-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a intimação da parte exequente para apresentar o débito 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja possível a 

realização de penhora on line dos valores buscados.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 2670-91.2011.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Noeli Catarina Beltramello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Prates Boggione 

Guimarães - OAB:OAB/MG 127.451, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-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$ 

683,40 (Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta 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$ 270,00 (Duzentos e Setenta 

Reais). 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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 384-04.2015.811.0018

 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: Juara Monitoramento de Alarmes Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

A parte requerida interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Considerando a apresentação das contrarrazões às fls. 213/222, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 2331-35.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPSJ, ACGS, Zizélia Elaine Aparecida da Silva, Maria 

Helena Souto da Silva, Ana Paula Glonike, GEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - OAB:7824, Aristides 

Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:7670/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

817,77 (Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Sete 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$ 404,37 (Quatrocentos e Quatro 

Reais e Trinta e Sete Centavos ). Fica cientificado de que poderá acessar 
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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.: 37464 Nr: 1631-93.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Araujo Barreto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO que lhe move Francisco de 

Araújo Barreto sustentando o excesso de execução e requerendo a 

homologação dos cálculos apresentados.

Instado a se manifesta, a parte Exequente (fls. 221), alegou que concorda 

com o cálculo apresentado pela autarquia.

É o relato. Decido.

Da análise da impugnação apresentada, acolho a alegação de excesso de 

execução e reconheço como devido o os valores constantes às fls. 220, 

verso, motivo pelo qual homologo.

 Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das verbas 

decorrentes da sucumbência em razão da condição de hipossuficiente da 

mesma.

Expeça-se ofício requisitório, via RPV encaminhando-se ao TRF da 1ª 

Região.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás e arquive-se com as cautelas 

legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100430 Nr: 6902-39.2017.811.0018

 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: Angelica Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara - Hospital Municipal Elídia 

Maschietto Santillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95287 Nr: 4247-94.2017.811.0018

 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: Dalmir Dionei Barela Iori, Sonia Maria Semensato Iori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Proceder a intimação da parte requerida, para querendo apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89194 Nr: 1263-40.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal se manifestação do 

requerido Luiz Donizete Batelo devidamente citado via mandado. Intimar 

patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94519 Nr: 3965-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste nos autos no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11598 Nr: 621-24.2004.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Dias, Nalia Dias de Oliveira, 

Guiomar Dias de Oliveira Gomes, Cleuza Dias Boesing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43993 Nr: 1103-88.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Rodrigues de Souza, Fernando do Nascimento 

Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 
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- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Considerando que as publicações fl.123 e 127 (DJE nº 10314 e 10320) 

não constaram a patrona da parte requerida conforme fl.105, promovo 

nova publicação com a intimação da advogada Flávia Almeida Moura Di 

Latella, do teor do despacho fl.121 e intimação fl.124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 856-78.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Feliciano de Souza

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

DETRAN-Departamento de Transito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Considerando que a publicação fl.130 (DJE10333) não constou o patrono 

da parte requerida Detran - Departamento de Trânsito de Mato Grosso, 

promovo a intimação do advogado Lucas Osviani, do teor da decisão 

fl.128.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

WILSON MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-66.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

LIVRADA FERNANDES DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIR BERTOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-34.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO ALHER JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-36.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

ZORAIDE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-78.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

JACKELINE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-69.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

VALDECIR AILTON CUMINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010122-45.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

GUILHERMA FERNANDES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-57.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ELOI PESSOA SOBRINHO (REQUERENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-27.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

P. R. ALECIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-79.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

THAIANE DE FREITAS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-14.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUREA GOMES DE MIRANDA (EXEQUENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001256-94.2018.8.11.0018 REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero 

que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, 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 ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. No caso dos autos, 

inobstante a existência de débito na unidade consumidora 6/2013021-7, 

fato este confirmado pela autora, fato é que os débitos oriundos do 

serviço essencial de fornecimento de água e esgoto não constituem 

obrigação propter rem, mas, propter personam e da mesma forma 

aplica-se aos débitos de consumo de energia elétrica, ou seja, a 

concessionária deve exigir o débito de quem realmente usufruiu, no caso, 

da antiga locatária FRANCIELI ALVES DE OLIVEIRA (inquilina de agosto de 

2017 a junho de 2018). Neste sentido: AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO 

– OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – RECUSA INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – 

RECURSOS DESPROVIDOS.O fornecimento de energia elétrica envolve 

obrigação de trato pessoal (propter personam) e contratual, devendo ser 

exigida de quem efetivamente usufruiu do serviço.A recusa indevida do 

fornecimento de energia elétrica, configura o dever indenizatório. Para a 

estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral devem ser 

considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor. 

(TJMT.; Ap 135458/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017) Desta feita, a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica se mostra ato ilegal, sendo o deferimento da medida 

liminar pleiteada medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada proceda, no 

prazo de 24 horas, a troca de titularidade da unidade 6/2013021-7 para o 

nome da atual locatária Franciele dos Santos, livre de qualquer ônus 

relativos a débitos pretéritos em nome de terceira pessoa, bem como 

efetue o religamento da unidade consumidora, ora indicada, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as 

partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para participarem da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-74.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

ELUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO HIROCAZU IKENO (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestar quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-68.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RICARDO SAVOINE (REQUERENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-09.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

ALEX DA SILVA AGUERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

LEISER MARTINS FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010467-74.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (ADVOGADO(A))

LUCI FERREIRA CASTAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto à satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64384 Nr: 1717-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo a intimação do Advogado para que informe o endereço do Réu 

MAIKON TEODORO, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 92086Trata-se de requerimento proveniente da ilustre Defesa 

visando o adiamento da sessão plenária designada para o dia 16/10/2018, 

em face da não localização das testemunhas Cezar da Silva Alves e Taisa 

Aparecida dos Santos. (fls. 624/625) compulsando os autos, denota-se 

que as referidas testemunhas não foram localizadas pelo fato de terem se 

mudado do endereço informado nos autos, conforme certificado pelo 

oficial de justiça à fl. 623. O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 

461 as hipóteses de adiamento da sessão plenária, vejamos: Art. 461. O 

julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo 

se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na 

oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não 

prescindir do depoimento e indicando a sua localização. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1º Se, intimada, a testemunha não 

comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará 

conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, 

ordenando a sua condução. §2º O julgamento será realizado mesmo na 

hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim 

for certificado por oficial de justiça. Pois bem, no presente caso, 

observa-se que as testemunhas não foram arroladas em caráter de 

imprescindibilidade (fl. 401), bem como que estas não foram localizadas 

em razão da mudança de endereço. Sendo assim, não há que se falar em 

adiamento da sessão plenária, porquanto prevista a hipótese descrita no 

§2º do artigo 461 do CPP, não incidindo, por conseguinte, qualquer 

cerceamento de defesa. Nesse sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]Ante o 

exposto, nos termos do artigo 461, §2º do CPP, INDEFIRO o pleito 

defensivo e MANTENHO a realização da Sessão Plenária designada para 

o dia 16/10/2018 às 09h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 44010 Nr: 1120-27.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Pantaleão da Silva, Angela Cristina 

Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577

 Cód. 44010

Vistos.

Considerando que a testemunha Noemi Bianca é relevante para o deslinde 

do feito, arrolo-a como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do 

CPP, devendo ser expedida carta precatória à Comarca de Nova Monte 

Verde/MT, observando-se o endereço indicado pelo Ministério Público à fl. 

270, a fim de que realizem a sua oitiva.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 16 de outubro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63336 Nr: 764-61.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Lima de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Processo nº764-61.2014.811.0018 Cód.63336

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl.420), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP 

art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 16 de outubro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82163 Nr: 3030-50.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Augusto Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS AUGUSTO DOMINGUES, Cpf: 

03075264105, Rg: 20645627, Filiação: Roseli Ferreira Domingues e Moacir 

Domingues, data de nascimento: 09/09/1988, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, separado(a) judicialmente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Termo Circunstanciado que em várias 

ocasiões distintas, até o dia 25/06/2016, em uma residência localizada na 

Rua Curitiba, n° 116-S, Centro, nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, o 

denunciado LUCAS AUGUSTO DOMINGUES, vulgo “Lucão” perturbou 

sossego alheio, com som automotivo em volume exorbitante. Restou 

apurado que no local acima alinhavado, o denunciado diariamente ligava o 

som do carro em alto volume, causando incômodo aos vizinhos, os quais 

já possuem uma idade avançada. Consta, ainda, que por diversas vezes 

policiais militares foram acionadas para intervir, solicitando ao imputado 

que diminuísse o volume do som, porém, logo em seguida, voltava ao 

volume inadequado.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 83668 Nr: 3941-62.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

70799788155, Rg: 2960358-7, Filiação: Santilina Pereira de Souza e 

Custodio Alves de Souza, data de nascimento: 24/03/1990, brasileiro(a), 

natural de Paraguai-EX, solteiro(a), faxineira. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 04 de maio de 2016, por 

volta das 05h40, na residência localizada na Avenida Brasil, casa de 

madeira de esquina, próximo à madeireira Paranorte, no distrito de 

Paranorte, nesta Cidade de Juara/MT, a denunciada MARCIA PEREIRA DE 

SOUZA, ofendeu a integridade corporal de Cristina José de Seles. 

Segundo apurado, a vítima fez uma brincadeira com a imputada no local de 

trabalho, motivo pelo qual esta foi à casa da ofendida e pediu para que 

fosse atendida na rua. Nesta ocasião, Cristiana pediu desculpas pela 

brincadeira, que não foram aceitas pela denunciada, que veio a desferir 

golpes de fação na ofendida a qual sofreu ferimentos no braço esquerdo 

e na mão direita, como pode ser observado no Laudo de Exame de Lesões 

Corporais de fls.09/11 e Laudo médico de fl.06.

Despacho: Vistos.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a 

este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de Mato Grosso.Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000017-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. C. (EXEQUENTE)

S. P. D. A. G. (ADVOGADO(A))

M. G. F. (ADVOGADO(A))

W. M. Z. D. (ADVOGADO(A))

J. D. A. N. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. C. P. ". (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VILMA ALVES OAB - 871.496.051-68 (REPRESENTANTE)

 

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 do mandado de penhora, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000002-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VENANCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento de novo mandado no Bairro Módulo 5, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. G. M. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. M. (EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado de penhora na BR na cidade 

de Juína/MT, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE SOUZA TATSCH (EXECUTADO)

 

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 do mandado no Bairro Módulo II, 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001495-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROSIMERI PIMENTEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

gileade sinfronio da silva (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o Executado efetuar o 

pagamento da obrigação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 51360 Nr: 4790-57.2009.811.0025

 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: TDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KEYLLA LOPES GIANINI 

- OAB:13.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2502-29.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:OAB/MT 16.173, SARA TONEZER - OAB:MT 9074-A

 DECISÃO FL. 93: "V I S T O S, Trata-se de execução de alimentos 

proposta por Kaliston Almeida Benites e Kelita Almeida Benitez, 

representados pela genitora Eliziane da Silva Almeida em desfavor de 

Isidoro Villagra Benitez, objetivando a excussão das prestações 

alimentícias inadimplidas, sob o rito coercitivo. [...] Consoante dicção do 

§6º, do art. 528, do CPC, paga a prestação alimentícia o juiz suspenderá o 

cumprimento da ordem de prisão. Da análise dos autos, verifica-se que o 

executado efetuou o pagamento da dívida alimentar, razão porque 

REVOGO a prisão civil decretada em desfavor do alimentante Isidoro 

Villagra Benitez e determino que seja posto imediatamente em liberdade. 

Na sequência, intime-se o exequente para informar os dados bancários 

para levantamento dos valores depositados em juízo, bem como para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito e, se for o caso, apresentar 

cálculo atualizado e pormenorizado do débito, no prazo de 10 dias. 

Informada conta bancária, expeça-se alvará de levantamento em favor do 

exequente para saque do valor depositado nos autos. Sirva cópia da 

presente decisão como Carta Precatória de ALVARÁ DE SOLTURA."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 2736-84.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON MACHADO, SANDRA 

APARECIDA MACHADO DA SILVA, PAULO CEZAR DA SILVA MACHADO, 

CLAUDIENÉIA DOS SANTOS MACHADO, CLAUDIA DOS SANTOS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 4.206

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96386 Nr: 4793-70.2013.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIALA DE JUSTIÇA À FL. 124-V.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54689 Nr: 5857-57.2009.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE NUNES DA SILVA - ME, RUTE NUNES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUTE NUNES DA SILVA - ME, CNPJ: 

73611006000179 e atualmente em local incerto e não sabido RUTE NUNES 

DUTRA, Cpf: 42966710144, brasileiro(a), sem mais dados cadastrais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, acerca da 

PENHORA realizada à fl. 55 dos autos supramencionados, bem como para, 

querendo e no prazo legal, opor Embargos à Penhora.

Despacho/Decisão: "Vistos etc.Diante do que preceitua o art. 655, inciso I, 

do CPC, DEFIRO o pedido de penhora online, através do sistema 

Bacenjud.Com a notícia do bloqueio judicial, determino a intimação das 

partes executadas para, querendo, apresentarem embargos no prazo 

legal.Sendo negativa a referida penhora, manifeste-se a parte exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso em face de Rute Nunes da 

Silva-ME e Rute Nunes Dutra, em razão de débito de ICMS.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51690 Nr: 5002-78.2009.811.0025

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:OAB/SP 112.202, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 

331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA SONIA DA SILVA, Cpf: 

77020685153, Rg: 611.148, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificada, para CUMPRIR 

VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, e também honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Despacho/Decisão: “ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A 

PRESENTE AÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PARA QUE O RÉU ENTREGUE O BEM DESCRITO NO 

CONTRATO E PETIÇÃO INICIAL OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.”

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90281 Nr: 4593-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS, AAB, JAM, MEDM, "CEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE DATA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO, A SER 

REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, NA 

DIRETORIA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-20.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

JOSE FLAVIO ANDRIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIONATTO E CIA LTDA (REQUERIDO)

 

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. 9762291 JUÍNA, 17 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-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)

 

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 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE 

COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO PARA O DIA 

16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H 30 MINUTOS. JUÍNA, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

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)

 

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 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE 

COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO PARA O DIA 

16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H 30 MINUTOS. JUÍNA, 8 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 SE 

MANIFESTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS REQUERENDO O QUE 
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ENTENDER DE DIREITO. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1359 Nr: 8-27.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZONEL AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 Ante a negativa da penhora através do sistema BACENJUD, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96524 Nr: 4957-35.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a negativa da penhora através do sitema BACENJUD, intime-se a 

parte autora para, no prazo legal, requerer o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85679 Nr: 6319-43.2011.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HUBNER, CLARICIMAR SOARES 

ROCHA HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 "Vistos etc.Nos moldes do art. 513, §4º do CPC, a intimação para 

cumprimento de sentença será feita na pessoa do devedor. O parágrafo 

3º do aludido artigo, por seu turno, prescreve que “considera-se realizada 

a intimação quanto o devedor houver mudado de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo”.Diante disso, considerando que a certidão do oficial 

de justiça, acostada à fl. 125-v, demonstra que os executados residem no 

mesmo endereço em que foram citados na fase de conhecimento, 

conforme certidão de fls. 49/50, INDEFIRO o pedido de fls. 128.Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

por direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 740-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMF, NFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 69 e determino a suspensão destes 

autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

intime-se a requerente para manifestar o que entender por direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118797 Nr: 717-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, natanael do lago - OAB:195.831 OAB/SP, THIAGO 

RIBEIRO SENATORI - OAB:336.587 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Cuida-se de pedido de arresto de numerários em contas 

bancárias de DANIEL DE OLIVEIRA PRADO, via sistema BACENJUD, no 

bojo da presente AÇÃO MONITÓRIA, após tentativa inexitosa de citar o 

devedor (fl. 29-v). Em que pese à previsão legal do arresto sem a prévia 

ciência do ato ao executado, nos moldes do art. 854 do Código de 

Processo Civil, tal norma não é plicável ao presente caso, pois a ação 

monitória depende de instrução processual, não havendo título executivo 

no contesto da demanda. Cumpre destacar que a disposição geográfica 

do supramencionado artigo autorizador do arresto sem a prévia ciência do 

executado não deixa dúvidas quanto à inaplicabilidade no caso em apreço, 

pois se encontra posicionado dentro do Capitulo IV do Código de Processo 

Civil, que se refere às execuções por quantia certa. Diante disso, 

considerando que não há nos autos título certo, líquido e exigível, mas tão 

somente uma expectativa de direito do requerente em tornar a suposta 

dívida alicerçada em título prescrito em título executivo judicial, não há que 

se falar na aplicabilidade do aludido dispositivo. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender por direito, 

sob pena de extinção nos termos do art. 485, III do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5845 Nr: 1243-24.2000.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM TEREZINHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, SILVIO CÉSAR DOS SANTOS - OAB:964/RO

 "Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu 

diligências judiciais para a busca de endereço da executada 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. 209.

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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120801 Nr: 1884-50.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 '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. 56/57.

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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106355 Nr: 759-81.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 "Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

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. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105215 Nr: 163-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMEVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos, etc.Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu 

diligências judiciais para a busca de endereço da executada 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. 69.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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 209-23.2014.811.0025

 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): OLIMPIO ALVES DE MOURA - EPP, OLÍMPIO 

ALVES DE MOURA, FRANCISCA CÉLIA LUZ MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a)advogado (a)da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar e requerer o que entender por direito, acerca da certidão 

negativa de fl. 159-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1103 Nr: 70-67.1997.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BERTOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES 

- OAB:273580, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:OAB/SP 140.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS REFERENTE À EXPEDIÇÃO 

DO ALVARÁ DETERMINADO À FL.217.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4505 Nr: 153-93.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVADIR JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVADIR JUVENAL, Filiação: Antônio 

Juvenal e Jurema Juvenal, data de nascimento: 19/10/1966, brasileiro(a), 

natural de Rodeio Bonito-RS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ALVADIR JUVENAL, PARA QUE 

COMPAREÇA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE OCORRERÁ NO 

DIA 13/11/2018, ÀS 09H00 NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA.

Despacho/Decisão: Vistos,Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que 

“o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, 

das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do 

relatório do processo”.Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado 

expediente exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de 

pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do processo.DESIGNO 

o dia 13/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao julgamento por 

seus pares.INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), 

assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE as testemunhas em tempo 

hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou precatórias 

necessários, definido o mesmo local dos júris anteriores para realizar a 

sessão de julgamento, qual seja, a sede desta Comarca. Devem ser 

intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos pronunciados, assim 

como pelo Ministério Público.Adote as providências que se fizerem 

necessárias, especialmente a publicação da lista dos processos a serem 

julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, conforme orientação do art. 

429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em concurso com a gerência deste 

Foro, providencie alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar 

para que ofereça segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à 

disposição e sob as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do 
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Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140167 Nr: 5306-31.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MANDRO CASTRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

De proêmio, cumpre registrar que o recuperando veio da Comarca de 

Cuiabá/MT (PCE), em 24/03/2018, por medida temporária de segurança, 

conforme ofício oriundo do CDP sob o n. 310/CDP/18-alb (autos sob o 

Código n. 136957), sob a égide do Provimento n. 01/2018/CGJ, o qual 

atribuiu a incumbência para acomodação da população carcerária nas 

unidades penitenciárias deste Estado à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos - SEJUDH, independentemente de prévia anuência das 

autoridades judiciais estaduais, tornando-se desnecessária a anuência 

deste Juízo para transferência do recuperando a esta unidade prisional.

Se não bastasse isso, o PEP aportou nesta Comarca somente em 

16/08/2018, contendo impasse de dúvidas quanto à identidade do 

recuperando com a pessoa de Robson da Silva em total desordem, cuja 

pendência da real identidade do recuperando deveria ter sido sanada há 

muito tempo, e bem antes do PEP e do preso serem remetidos para esta 

Comarca.

Com efeito, este Juízo determinou que a POLITEC realizasse a 

identificação criminal do recuperando por meio de processo datiloscópico 

e fotográfico, objetivando atestar se ele era ou não a mesma pessoa de 

Robson da Silva, cuja informação aportou nestes autos (Ofício n. 

172/2018/POLITEC/JUÍNA), dando conta de que “após consulta no SIC 

(Sistema de Identificação Civil), SICR (Sistema de Identificação Criminal) do 

estado de Mato Grosso, não foram encontrados registros em nome de 

ROBSON DA SILVA que resulte em confronto positivo com as impressões 

do recuperando ALEX MANDRO DO CARMO”.

Ainda a POLITEC aduz que “não é possível afirmar que o recuperando 

Alex Mandro do Carmo e a pessoa de Robson da Silva são as mesmas 

pessoas”.

Nessa toada, levando em conta que em audiência de justificação realizada 

no dia 29/08/2013, o Juízo da Comarca de Cuiabá/MT manteve o 

recuperando no regime SEMIABERTO (fl. 656-659), bem como a 

inexistência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor nestes 

autos, DETERMINO que o recuperando ALEX MANDRO DO CARMO seja 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

Para tanto, ao cumprimento de pena, qual seja, o REGIME SEMIABERTO, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

No ato da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.

Segue o teor da Portaria n. 4/2015/3ª V.:

“PORTARIA N. 4/2015/3ª V.

O Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca 

de Juína/MT (Execução Penal), no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

Levando em conta a realidade desta comarca de Juína, onde apenas 5 

(cinco) recuperandos do regime semiaberto cumprem, efetivamente, o 

sistema de pernoite, pondero os seguintes CONSIDERANDOS:

O art. 91 da Lei n. 7.210/84 (seguido pelo art. 33, § 1º, “b”, do Código 

Penal), reza que o regime semiaberto deverá ser cumprido em “Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar”, sistema que, nas palavras de ARMIDA 

BERGAMINI MIOTTO, ao lado da prisão fechada (servida de uma 

arquitetura de segurança que veda a fuga) e da prisão aberta (que aposta 

no senso de responsabilidade do condenado), existe um meio-termo 

(Curso de Ciência Penitenciária. São Paulo: Saraiva, 1975, v. 2, p. 628).

De inspiração suíça , o modelo semiaberto parte do pressuposto de que o 

tempo longo de prisão no regime fechado pode estimular a fuga, razão por 

que o modelo semiaberto foi pensado como uma fase de transição entre o 

completo encarceramento e a liberdade do condenado, ou ainda, para os 

casos em que o condenado desde o início já não necessita do completo 

encarceramento, como é o caso das penas com tempo de média ou curta 

duração (art. 33, caput, § 2º, “b” e “c”, do CP).

Sabidamente, uma colônia penal ostenta arquitetura mais simples que uma 

unidade prisional para o regime fechado, isso porque também se baseia no 

senso de responsabilidade do preso. Embora menos simples e com 

precauções de segurança reduzida, o condenado desconta sua pena em 

unidade intra muros, sempre sob os vetores do trabalho, disciplina e não 

fuga.

Como preleciona MIRABETE, “a prisão semiaberta deve estar subordinada 

apenas a um mínimo de segurança e vigilância. Nela os presos devem 

movimentar-se com relativa liberdade, a guarda do presídio não deve estar 

armada, a vigilância deve ser discreta e o sentido de responsabilidade do 

preso enfatizado” (Execução Penal. 12ª ed., São Paulo : Atlas, 2014, p. 

92).

Todavia, a despeito do dever constitucional e legal, o Brasil tem 

negligenciado a construção de tais estabelecimentos penais, havendo no 

ano de 2012, segundo levantamento feito pelo InfoPen (Sistema Integrado 

de Informações Penitenciárias) do Departamento Penitenciário Nacional, 

apenas 74 colônias em funcionamento.

Essa omissão estatal levou a quase uma total adaptação inventiva do 

regime semiaberto à realidade local de cada comarca brasileira, a exemplo 

de Juína-MT, onde há muito tempo os recuperandos cumprem, em regra, 

as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates e 

estabelecimentos noturnos; b) obrigação de adentrar na Cadeia Pública 

até às 20h, podendo sair a partir das 6h da manhã; c) permanência na 

Cadeia Pública nos finais de semana e; d) comprovação de ocupação 

lícita.

Aliás, um breve levantamento revela que algumas comarcas sequer 

contam com o sistema semiaberto (quer seja por força de Portaria do Juízo 

da VEP quer seja pela inexistência de Cadeia Pública na Comarca), de 

sorte que Juína é um dos poucos locais onde o regime semiaberto existe 

nesse modelo adaptado.

Como se tem observado, a parcela de tempo que o recuperando pernoita 

na cadeia (item “b” supra) em nada se identifica com a finalidade da 

permanência intra muros do regime semiaberto idealizado na lei, local onde 

ele trabalharia durante o dia e a noite permaneceria para dormir. Com isso, 

a Cadeia Pública acaba apenas se prestando a receber o recuperando 

para ali passar a noite. No entendimento deste magistrado, trata-se de um 

total despropósito à principiologia que inspira o regime intermediário.

 Aliás, se for levado em conta que Juína é um município com forte 

inclinação agropecuária, a adaptação no modelo atual acaba, por vezes, 

atrapalhando aquele recuperando que obtém um trabalho na zona rural, 

dificultando a sua vinda diária para o repouso noturno no ergástulo 

público. Não é à toa que este magistrado já teve, em certas ocasiões, de 

adaptar o regime àqueles condenados que obtém, comprovadamente, 

trabalho em fazendas da região. Em casos que tais o pernoite na cadeia 

pelo simples pernoitar na cadeia em nada contribuía para a transição 

desejada, de sorte que naqueles casos foi prestigiado o trabalho do 

recuperando como valor fundante da República (art. 1º, IV, da CF/88 ).

Eis que nesse contesto surge a novel Lei n. 12.258/2010 que inovou no 

ordenamento jurídico, inserindo na LEP a figura da monitoração eletrônica 

(art. 146-B da LEP).

 É certo que a novel legislação autorizou a utilização da monitoração 

eletrônica para os casos de saída temporária no regime semiaberto (art. 

146-B, “II” da LEP) e prisão domiciliar (art. 146-B, “III” da LEP), vetando-se 

várias hipóteses.

Por outro lado, é certo também que o regime semiaberto, nos moldes como 

tem funcionado atualmente, afigura-se ilegal (porque opera uma 
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inventividade absolutamente contra legem) e inócuo do ponto de vista da 

finalidade do recolhimento ao cárcere nos pernoites diários e nos finais de 

semana e feriados.

Assim, levando em conta que o atual sistema semiaberto já é um 

“remendo” do que a lei determina, cujas colônias penais parecem uma 

realidade incerta no horizonte brasileiro, entendo que a utilização do 

monitoramento eletrônico no regime semiaberto, com o conseqüente 

afastamento do modelo de encarceramento nos fins de semana, feriados 

e pernoite, mostra-se uma solução viável do ponto de vista da eficiência 

penitenciária e, ao mesmo tempo, ressoa mais humanizada ao apenado. 

Afinal, se é verdade que as regras do semiaberto gravitam em torno da 

mínima vigilância e do fomento ao senso de responsabilidade do apenado, 

concluo que a vigilância indireta, mediante monitoração eletrônica, envolve 

esses dois vetores.

Diz-se mais eficiente porque permite a fiscalização do apenado em tempo 

real, podendo ser criadas zonas específicas de contenção ou itinerários 

de acordo com suas atividades, cenário que, a um só tempo, busca 

combater a reiteração criminosa e não se descura do mínimo de 

segurança exigido no regime semiaberto. Por outro lado, afigura-se mais 

humanizada porque, desde que respeitada a integridade física, moral e 

social da pessoa monitorada (art. 5º do Decreto n. 7.627/2011), é um 

substitutivo ao mero encarceramento que não estiver atrelado aos 

contornos legais da Colônia Penal.

Com essas considerações, RESOLVE:

Art. 1º - O recuperando que ingressar no regime semiaberto, quer seja 

pelo regime inicial fixado na sentença condenatória quer seja pela 

progressão (ainda que o PEP seja oriundo de outra Comarca), cumprirá a 

pena em prisão domiciliar;

Art. 2º - Na audiência admonitória a ser designada por este Juízo da VEP o 

recuperando será cientificado da necessidade do uso de tornozeleira 

eletrônica, a qual será colocada pela equipe de monitoramento da unidade 

prisional de Juína (art. 146-B, IV, da LEP), ficando advertido de que em 

caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de 

monitoração que esteja portando, estará obrigada à reparação do prejuízo;

Art. 3º - São deveres do recuperando logo que for colocada a tornozeleira 

eletrônica:

I - permanecer sob monitoração eletrônica, atendendo a todo e qualquer 

chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, 

respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de 

comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais 

necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

III - informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade;

IV - recolher-se em sua residência até as 20h e poderá dela sair a partir 

das 6h da manhã;

V - permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana e 

feriados;

VI - efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, após a colocação da 

tornozeleira;

VII - atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

VIII - não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, 

casa de jogos, “boca de fumo” e locais similares;

IX - não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

X - não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

XI - não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

XII - comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

para assinar certidão de comparecimento e comprovar trabalho lícito;

 XIII – não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

Parágrafo único - quanto ao inciso I, a equipe de monitoramente eletrônico 

deverá orientar o recuperando acerca dos cuidados técnicos e deveres 

que deverá ter ao utilizar a tornozeleira eletrônica;

Art. 4º - O recuperando não poderá se ausentar da Comarca de Juína/MT, 

devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por 

este Juízo, sob pena de regressão do regime mais severo;

Art. 5º - Fica proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do 

local em que está sendo monitorado (em residência ou trabalho) exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

Art. 6º - Em caso de curso ou frequência escolar após as 20h, o 

recuperando deverá instruir o seu pedido com o comprovante da 

respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e 

horário das aulas e, em caso de cultos religiosos, deverá apresentar carta 

da liderança religiosa, o endereço da Igreja e o respectivo horário do culto;

Art. 7º - Na audiência a que alude o art. 2º (admonitória) o recuperando 

dela sairá ciente de que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º implicará REGRESSÃO CAUTELAR do 

regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP), 

caso em que HAVENDO descumprimento pelo(a) recuperando(a), 

DEVERÁ à Equipe de Monitoramento Eletrônico REMETER a este Juízo 

relatório do monitoramento para providências cabíveis” (Redação dada 

pela Portaria n. 1/2017/3ª V).

 Havendo descumprimento pelo(a) recuperando(a), DEVERÁ à Equipe de 

Monitoramento Eletrônico REMETER a este Juízo relatório do monitoramento 

para providências cabíveis.

Impossível realizar o cálculo para liquidação das penas do recuperando, 

uma vez que não consta a efetiva prisão do recuperando nestes autos, 

razão por que DETERMINO que seja oficiado à Penitenciária Central do 

Estado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ESCLAREÇA se efetivamente 

o recuperando foi colocado em liberdade em 29/08/2013 ou quais 

circunstância (seja por prisão em flagrante delito ou mandado de prisão 

preventiva), o que recuperando veio a ser preso novamente.

Após as informações da PCE, PROCEDA-SE a realização de CÁLCULO, a 

fim de aferir a progressão de regime do recuperando do regime 

semiaberto para o regime aberto. Após, VISTA à Defesa e ao Ministério 

Público para manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e 

CONCLUSOS para deliberação.

Considerando a informação oriunda dos mutirões realizados no Centro de 

Detenção Provisória - CDP de que o recuperando está acometido de 

doença hanseníase, DEVERÁ COMPARECER perante a Unidade de Saúde 

mais próxima de sua residência para dar continuidade em seu tratamento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo apresentar 

MENSALMENTE declaração ou atestado médico de seu acompanhamento.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver 

preso. SIRVA como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - 

CDP para o fim de tomar conhecimento do novo regime de cumprimento de 

pena do recuperando e à equipe responsável pelo monitoramento para 

ORIENTAR o recuperando nos cuidados com o uso da tornozeleira.

OFICIE-SE à Secretaria de Saúde deste Município com cópia desta decisão 

para que adote as providências necessárias, a fim de acompanhar o 

recuperando no tratamento da hanseníase.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Não havendo equipamento disponível para o monitoramento eletrônico, 

DETERMINO que o recuperando seja colocado imediatamente em liberdade, 

sob as condições especificadas na Portaria, exceto do monitoramento 

eletrônico até a chegada dos equipamentos faltantes, devendo ser 

oficiado a SEJUDH, em caso, de indisponibilidade.

Quando da chegada do equipamento, DEVERÁ o Diretor do Centro de 

Detenção Provisória - CDP comunicar imediatamente a este Juízo, 

contendo o agendamento para colocação do equipamento eletrônico, 

ocasião em que DEVERÁ ser intimado o recuperando para 

comparecimento no local indicado pelo CDP, SOB PENA de o NÃO 

COMPARECIMENTO implicará em REGRESSÃO CAUTELAR do regime 

semiaberto para o fechado.

REMETA-SE o PEP ao Núcleo de Mediação para leitura das condições 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO).

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 133873 Nr: 5038-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52290 Nr: 5381-19.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUES LEANDRO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAQUES LEANDRO MELO, Cpf: 

94611351149, Rg: 1427234-2, Filiação: Domingos de Souza Melo e Neuza 

dos Santos Melo, data de nascimento: 27/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Quedas de Iguaçú-PR, solteiro(a), serrador, Telefone 66-8153-4229. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de CONDENAR o acusado MAQUES LEANDRO MELO, 

já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso 

II, do CP.Passo à dosimetria da pena.PENA: reclusão, de dois a oito anos, e 

multa.1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2.) 

antecedentes:inexistente.3.) conduta social: Não há informações nos 

autos que o desabone.4.) personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5.) motivos: ínsitas ao tipo penal;6.) circunstâncias: 

ínsitas ao tipo penal;7.) conseqüências: Máximas, uma vez que a vítima 

não foi ressarcida de seu prejuízo;8.) comportamento da vítima: 

inexistente.FIXO a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses de 

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEINEXISTEM 

circunstâncias agravantes e atenuantes.3ª FASESem causas de aumento 

ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva do vertente delito em 

2 (dois) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Considerando o 

disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, DEIXO de aplicar a 

sustituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito.DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena em razão do 

quantum da pena aplicada (art. 77, caput, do CP).ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o 

nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação da Advogada 

Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno para defesa do réu, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.P. I. C.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, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 02 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88159 Nr: 2222-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ZIMMERMANN DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO ZIMMERMANN DA MOTTA, Cpf: 

96118180172, Rg: 2139348-6, Filiação: Joaquim Barros da Motta e Amélia 

Zimmermann da Motta, data de nascimento: 16/03/1942, brasileiro(a), 

natural de Independência-RS, viuvo(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90345 Nr: 4664-02.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS ANTONIOLO, JONAS PERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZEIAS ANTONIOLO, Rg: 1894836-7, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JONAS PERREIRA, 

Rg: 1761255-1, Filiação: Zelma Perreira, data de nascimento: 01/09/1992, 

brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), auxiliar de pintor. 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 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90560 Nr: 4902-21.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANE ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

02601793104, Rg: 1935356-1, Filiação: Raimundo Alves Santos e 

Laurentina Bastos dos Santos, data de nascimento: 28/05/8198, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, convivente, manicura, Telefone 66 

9646 2976. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96265 Nr: 4655-06.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HIAGO CLEMENTE, Cpf: 04435380188, 

Rg: 2325386-0, Filiação: Senomir Alves Vieira e Eliana Clemente dos 

Santos, data de nascimento: 17/07/1992, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

solteiro(a), desempregado, Telefone 66 99283444. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu HIAGO 

CLEMENTE, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 

9.503/97. Passo à dosimetria da pena.PENA: detenção, de 6 (seis) meses 

a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor.1ª FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)  cu lpab i l idade:  normal ,  íns i to  ao t ipo penal ;2) 

antecedentes:inexistem;3) conduta social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social;4) personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5) motivos: ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: 

típicas do crime;7) consequências: comuns ao tipo penal;8) 

comportamento da vítima: inexistente.Considerando que não há 

circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.2ª 

FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do 

vertente delito em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 

(dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor.Tendo em vista que na data dos 

fatos o réu não apresentou Carteira Nacional de Habilitação, DETERMINO, 

caso ele tenha adquirido, a SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 

(dois) meses. Caso não, PROÍBO o acusado de obter permissão ou 

habilitação pelo mesmo prazo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em 

regime ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista o 

regime fixado, CONCEDO a ré o direito de apelar em liberdade.Nos termos 

do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias 

do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a ponto de 

impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena privativa de 

liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser fixadas em 

audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO 

de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da aplicação da 

PRD.ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da 

CF;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) OFICIE-SE 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN;06) 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;Tendo em vista a atuação 

da advogada Dativa Dra. Andréia Oliveira Lima para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. P. I. C.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 26 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103531 Nr: 4194-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LEROUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO LEROUX, Cpf: 63979489787, 

Rg: 05.264.962-1, Filiação: Helvia Maria Leroux e Ardjuna Freire Leroux, 

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: Trata -se de Ação Penal - em que o Ministéruio Publico 

contra Eduardo Leroux, Art. 14 da Lei nº 10.826/03

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 02 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104544 Nr: 4761-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO DE ANDRADE, Filiação: Maria 

Ildete de Andrade, 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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106481 Nr: 824-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, Cpf: 

10591109115, Rg: 000490445, 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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107454 Nr: 1336-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BATISTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS BATISTA SALES, Cpf: 

08337962402, Filiação: Maria Cicera da Silva e José Batista Sales, 

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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108307 Nr: 1710-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO BATISTA PEREIRA, Rg: 

2.093.815, Filiação: José Batista Pereira e Maria Amélia Martins Pereira, 

data de nascimento: 15/10/1959, brasileiro(a), natural de Maruambi-PR, 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 2035-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MASSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO MASSAROLO, Filiação: 

Rosileide Martins de Souza e João Carlos Batista Massarolo, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), olaria do zé, Telefone 66-9967-8526. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117642 Nr: 16-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ AILTON DOS SANTOS, Cpf: 

01303383110, Rg: 1695048-8, Filiação: Marlúcia Monteiro dos Santos e 

Joé Augusto B. dos Santos, 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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117645 Nr: 19-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO MARIOTA RIKBAKTSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINHO MARIOTA RIKBAKTSA, 

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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118231 Nr: 376-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVSON CARLOS OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVSON CARLOS OLIVEIRA PEREIRA, 

Cpf: 06013118175, Rg: 2709797-0, Filiação: Eliana Barbosa de Oliveira e 

Carlos Jose Alves Pereira, data de nascimento: 19/11/1996, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, solteiro(a), Telefone 66-9664-2857. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra DAVSON 

CARLOS OLIVEIRA PEREIRA, vulgo "BIL", como incurso nas sanções do 

art. 310 do CTB, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o 

rito do Código de Processo Penal.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118409 Nr: 490-08.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADÃO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE ADÃO DE SANTANA, Filiação: 

Manerita da Cruz Santana e José Mamedes, data de nascimento: 

03/12/1971, brasileiro(a), natural de Patos de Minas-MG, solteiro(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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123435 Nr: 3515-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ANDRÉ, Filiação: Ailton André e 

Ana Vieira André, brasileiro(a), casado(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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123605 Nr: 3622-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÁUDIO SOARES, Cpf: 55109128120, 

Rg: 809.339, Filiação: Esmeraldo Soares e Carlina Soares, data de 

nascimento: 02/09/1969, brasileiro(a), natural de Poço das Trinceiras-AL, 

casado(a), autonomo, Telefone 66 9204 7949. 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 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125426 Nr: 4634-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RICARDO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON RICARDO GASPAR, 

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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129382 Nr: 2142-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONALDO SILVA DOS SANTOS, Rg: 

690107, Filiação: Izaú da Silva e Noemia Silva dos Santos, data de 

nascimento: 15/06/1966, brasileiro(a), natural de Itapuã-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 9977-4519. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130440 Nr: 2799-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, Cpf: 

04796030140, Rg: 25098543, Filiação: Maria Lucia de Souza Carvalho, 

data de nascimento: 21/02/1992, brasileiro(a), convivente, Telefone 

99938.3677. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130753 Nr: 3008-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO DA SILVA COSTA, Cpf: 

04945958173, Rg: 24765520, Filiação: Marlete da Silva Costa e Mauro da 

Costa, data de nascimento: 16/01/1993, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 315 de 541



66 9 9618-4709. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132882 Nr: 4386-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KARINE GONÇALVES DA SILVA, Filiação: 

Terezinha Gonçalves de Farias e João Martins da Silva, data de 

nascimento: 18/06/1993, brasileiro(a), natural de Espigão do Oeste-RO, 

solteiro(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.

Despacho: Vistos,Considerando a não localização do(a) acusado(a), 

CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para responder a 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em que, por 

meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária (arts. 396 

e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/08).Após, 

CONCLUSOS para deliberação.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133616 Nr: 4849-64.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAIANE SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAIANE SANTOS ROCHA, Cpf: 

05221125102, Rg: 2535719-0, Filiação: Denicio Paulo Rocha e Marines dos 

Santos, data de nascimento: 30/10/1997, brasileiro(a), natural de Alvorada 

do Sul-PR, solteiro(a), estudante, Telefone 66 9 9652-6125. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135412 Nr: 99-82.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SOLANGE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIO JUNKER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOLANGE LEITE, Cpf: 73498491253, Rg: 

18618766, Filiação: Madalena Leite e Aparecido Leite, data de nascimento: 

15/12/1980, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, convivente, repositora, 

Telefone 69 9 9924-0566 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOCELIO JUNKER RODRIGUES, Cpf: 01550573241, brasileiro(a), 

convivente, pedreiro. 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, comungando com o entendimento do “Parquet”, 

REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VI, do NCPC.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010303-25.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WALDIR DOS REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOLANGE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADORAO FAGOTTI NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010303-25.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: WALDIR DOS REIS DA SILVA 
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EXECUTADO: CLEIDE SOLANGE DOS SANTOS V I S T O S, Cleide Solange 

dos Santos comparece aos autos, alegando, em síntese, que sofreu 

bloqueio judicial em conta bancária que recebe seus proventos de 

aposentadoria e requestou o levantamento dos valores depositados em 

juízo em face da impenhorabilidade dos créditos (ID. 1966819). Instado a 

se manifestar o exequente postulou o levantamento dos valores em seu 

favor, porquanto a executada não teria provado que a quantia penhorada 

é de natureza previdenciária, já que o único extrato da conta juntado 

estava ilegível (ID. 4456702). Intimada a devedora para comprovar a 

origem do valor, aportou aos autos extratos bancários que demonstram 

que a importância constrita é proveniente de benefício previdenciário (ID’s. 

10297578 e 10297642). É breve o relato. Decido. A insurgência da 

executada se dirige quanto à constrição de valores alegadamente 

provenientes de aposentadoria que tal como ocorria na vigência do 

CPC/1973, permanece sendo tratado pelo CPC/2015 em seu inciso IV, 

artigo 833, como bem de natureza alimentar, elencado no rol de bens 

impenhoráveis, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens 

inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II 

- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal 

do executado, salvo se de elevado valor; 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; (...) Na hipótese dos 

autos, da análise aos documentos de ID’s. 1966819 e 10297642, 

constata-se a verossimilhança das alegações da devedora, eis que 

comprovam que os valores bloqueados, via sistema Bacenjud, recaíram 

sobre a conta bancária em que são depositados os seus proventos de 

aposentadoria. No que se refere a possibilidade de penhora de proventos 

de aposentação, a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1.184.756/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o rito do art. 543-C do 

Código Processo Civil, firmou o entendimento de que a impenhorabilidade 

prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC é absoluta, in verbis: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO 

CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 

ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 

ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC.INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS 

LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 

DE ÍNDOLE PROCESSUAL.[...].17. Contudo, impende ressalvar que a 

penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não 

pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a 

redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente 

impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal.(REsp 1184765/PA, Primeira Seção, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 03/12/2010, g.n.) Portanto, reconheço o 

caráter absolutamente alimentar da verba constritada e, portanto, a sua 

impenhorabilidade, na medida em que são valores comprovadamente 

referentes ao pagamento do benefício previdenciário que recebe, razão 

porque determino sua imediata restituição. Considerando que tais valores 

já foram transferidos para conta judicial vinculada aos autos, expeça-se 

alvará em favor da executada, para levantamento do valor penhorado (ID. 

1899283). Doutra banda, aplico à hipótese a previsão do art. 774, V, sob 

as penas do parágrafo único do referido dispositivo legal, determinando 

que a devedora indique, em 5 dias, bens sujeitos e passíveis de penhora, 

como forma do interesse ético em contribuir com o prosseguimento do 

feito. Passado o prazo, dê-se vistas ao exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-91.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DI FILIPPO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010318-91.2013.8.11.0025. REQUERENTE: ASSOCIACAO RURAL 

JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO DI FILIPPO Vistos, Cuida-se de ação verbalizada pela AJOPAM, 

associação civil sem fins lucrativos, por meio da qual pretende sob o rito 

sumaríssimo definido pela Lei n. 9.099/95, o ressarcimento da quantia de 

R$ 12.000,00 referente a uma parcela do contrato de prestação de 

serviço técnico firmado com Paulo Roberto Di Filippo, sob alegação de que 

ele não teria prestado o serviço contratado. 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 elástica 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 que se diga de pequeno faturamento, ou como no casos das 

associações, sem fins lucrativos, 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 associações civis de 

outra natureza se arvorem no direito de ajuizar as ações de cobrança em 

instâncias de pequenas causas. Sobre o tema: “CONFLITO DE 

COMPETENCIA. JUIZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E JUIZO FEDERAL 

DE JUIZADO COMUM. COMPETENCIA DO STJ PARA APRECIAR O 

CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETENCIA. AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL COM FINS 

LUCRATIVOS E POR SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS DE FINS 

FILANTROPICOS NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 1. Compete ao Superior Tribunal de 

Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e 

juízo federal, ainda que da mesma seção judiciária. Súmula 348/STJ. 2. O 

art. 3º, caput, da Lei no. 10.259/01 estabelece que compete ao Juizado 

Especial Federal Civel processar, conciliar e julgar causas de competência 

da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como 

executar as suas sentenças. A essa regra, o legislador ressalvou 

algumas demandas em virtude da natureza do pedido, do tipo de 

procedimento ou das partes envolvidas na relação jurídica processual ( 1º 

do artigo 3º e art. 6º, do mesmo diploma). 3. A regra de competencia 

prevista no artigo 3o, da Lei no. 10.259/01 deve ser aplicada em conjunto 

com as regras que disciplinam a legitimidade ativa nos Juizados Especiais 

(art. 6o). De nada adiantaria a causa encontrar-se abaixo do valor dos 

sessenta salarios minimos, bem como não estar no rol das exceções do 
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1º, do referido dispositivo, mas ser ajuizada por sujeito que não pode ter 

qualidade de parte nos Juizados. 4. In casu, a ação ordinária foi ajuizada 

por associação civil com fins lucrativos e por sociedade civil sem fins 

lucrativos de fins filantrópicos, diversas das previstas no art. 6o, inciso I, 

da Lei no. 10.259/2001: Podem ser partes no Juizado Especial Federal 

Civel: I- como autores, as pessoas fisicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei no. 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996. 5. Competencia do Juizo Federal da 22ª Vara da 

Seção Judiciaria do Distrito Federal, o suscitado (STJ - CC: 103206 DF 

2009/0026149-0, Relator: Ministro Castro Meira, S1 – Primeira Seção) 

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: 1000205-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste quanto ao extrato do Bacenjud, bem 

como, requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010458-57.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA GARCIA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-92.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADRIANA MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT (REQUERIDO)

José Sebastião de Campos Sobrinho (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010154-92.2014.8.11.0025 REQUERENTE: Adriana Martins De Aquino 

REQUERIDO: Global Village Telecom - GVT V I S T O S, Cuida-se de 

execução de título judicial (cumprimento de sentença) intentada com a 

finalidade de materializar a sentença condenatória exarada nos autos, que 

ainda não encontrou seu fim porque discrepam as partes acerca do 

cabimento da incidência ou não dos consectários legais da mora nas 

execuções de títulos judiciais previstos no art. 523, § 1º, NCPC. A rigor, 

não questiona a executada o valor do principal (R$ 14.348,50 - quatorze 

mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta) já bloqueados pelo juízo 

por meio do sistema BacenJud, voltando-se, unicamente, contra a 

aplicação da norma sancionatória definida no art. 523, § 1º do NCPC nos 

Juizados Especiais, especificamente quanto à incidência de honorários 

advocatícios nos casos de não cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de carência que define a lei. Diretamente ao ponto, e como 

salientaram ambos litigantes, a questão já foi objeto de análise, discussão 

e pacificação no âmbito normatizante do FONAJE, que exarou o seguinte 

enunciado sumular: 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. Diante desse quadro fático, 

obvio está que há excesso de cálculos na pretensão executória, porque 

busca-se exigir pagamento de honorários em sede de execução, mesmo 

sabendo-se que não há incidência de honorários sucumbenciais, de 

qualquer natureza, no âmbito do rito sumaríssimo. Destarte, conheço da 

impugnação aos cálculos de liquidação, determinando que dele se 

expurguem os 10% de honorários cobrados pela parte autora, e, porque já 

se acha depositado em juízo valor suficiente a satisfazer a condenação 

judicial, determino a expedição de alvará judicial para liberação na conta 

bancária indicada pelos patronos do exequente do valor constrito (R$ 

14.348,50), extinguindo a execução, pela satisfação do crédito, ex vi do 

que preconiza o art. 924 do NCPC. Sem custas nem honorários. 

Publique-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-82.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON MARQUES FURTADO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o credor, na pessoa de seu 

advogado, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-68.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010218-68.2015.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 
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Saliento, outrossim, que a teor do Ofício Circular nº 018/GLF/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, a pesquisa realizada com a nova versão do 

regulamento do sistema BACENJUD, publicada em 02/04/2018, também 

contempla as cooperativas de crédito, sendo, portanto, desnecessária a 

expedição ofício para tal providência. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010216-64.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010216-64.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO DA SILVA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-95.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO FICCAGNA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010449-95.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOAO FERNANDO FICCAGNA VISTOS. Sobre a pesquisa 

de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111175 Nr: 3162-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 115-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 16h15min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001581-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Luis Antonio Martins contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15930088/15930238. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 
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portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não colacionou aos autos qualquer prova do alegado, bem como não 

comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo em 

vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

EDUARDO BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Eduardo Bezerra dos Santos contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15923078/15923461. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não colacionou aos autos qualquer prova do alegado, bem como não 

comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo em 

vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 320 de 541



Processo Número: 1001140-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos nº 1001140-12.8.11.0011 Vistos em correição. 

Considerando a justificativa apresentada pelo Autor de ID nº 15771018, 

REDESIGNO a solenidade conciliatória para o dia 14/11/2018 às 14h15min, 

devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. Em que 

pese o pedido de gratuito de justiça, a r. decisão que recebeu a inicial foi 

crível ao conceder o benefício. Por oportuno, a solenidade designada à id 

n. 15216481 deverá ser prontamente cancelada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Jose Aparecido dos 

Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15871221/15872059. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados, não ocorrera o mesmo com a sua qualidade de segurada, 

tendo em vista que se trata de labor rural, necessitando de maior dilação 

probatória. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. POSTERGO a designação da solenidade 

para após a formação do contraditório. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE VÊ DATA CEJUSC DECISÃO Processo: 

1001103-82.2018.8.11.0011. AUTOR(A): STS - SOCIEDADE DE 

TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos em correição. DEFIRO conforme requerido em ID 15824109, de 

modo que determino a citação da parte requerida no endereço informado. 

Ademais, considerando a proximidade da data para realização da 

audiência anteriormente designada e a pendência de citação da parte 

requerida, REDESIGNO a solenidade para o dia 06/12/2018 às 13h00min. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-18.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

JACIRA MOTA SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000577-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JACIRA MOTA SALES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Pensão por 

Morte Rural c/c Tutela Antecipada” proposta por Jacira Mota Sales contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial, visando o recebimento de benefício em razão do 

falecimento do seu esposo, Sr. Antonio da Cruz Sales Com a inicial vieram 

os documentos de id nº 13303941/13304320. A inicial foi recebida em id nº 

13386362, sendo determinada citação da demandada, bem como 

indeferindo o pedido de tutela antecipada. Devidamente citada, a Autarquia 

demandada apresentara contestação em id nº 14220151. Impugnação à 

contestação acostada em id nº 14761555. O feito fora saneado em id nº 

14775918, com designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora (id nº 15568724), apresentando alegações finais remissivas 

requerendo antecipação de tutela, ao passo que a Autarquia demandada 

não se fez presente, precluindo seu prazo para apresentação dessas. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A pensão por morte constitui um dos mais 

importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a instituição 

de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a pensão por morte 

prevista no art. 40, §7º,I e II, da CF, também expresso no inciso V, art. 5º, 

do Dec. nº 3.048/99. Vejamos: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 7º Lei disporá sobre a concessão do 

benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos 

proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 

a este limite, caso em atividade na data do óbito.” “Art. 5º A previdência 

social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: I - cobertura de eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de baixa renda; e V - pensão por morte do 

segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.” 

A pensão é exclusivamente voltada para o amparo da família que perde o 

seu mantenedor em virtude do evento morte, ficando evidente sua 

característica tipicamente familiar, posto que destinado ao sustento dos 

dependentes do segurado, garantido a continuidade, sem surpresa pela 

falta de recursos para o sustento, contribuindo para o desenvolvimento do 

ser humano dentro da sociedade familiar. Destarte, clarividente que a 

pensão em voga possui um papel fundamental na proteção social, sendo 

que, em muitos casos, é a única renda que os dependentes possuem para 

sobreviver, fazendo jus a proteção estabelecida no art. 201, inciso I e V 

da Constituição Federal de 1.988, o qual define ser responsabilidade da 

Previdência Social, condicionada apenas à contribuição, in verbis: “Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - cobertura 

dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...) V - pensão por 

morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º.” Feitas as considerações 

encimadas, apenas para situar, o caso em comento versa sobre o direito à 

pensão previdenciária por morte da cônjuge do de cujus, o que não fora, 

administrativamente, reconhecido ante a discussão quanto à condição de 

segurado especial desse. Pois bem. De proêmio, há que se registrar que 

as regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas 

nos artigos 74/79 da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in 

verbis: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal 

da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria 

que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o 

disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. A concessão da pensão por morte 

não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, 

e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 

inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 

ou habilitação. § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 

morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício 

a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 

econômica. § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 

fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de 

condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 

rateada entre todos em parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a 

parte daquele cujo direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da 

pensão extingue-se: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for 

inválido; III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. § 3º 

Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 

judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será 

concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. § 1º Mediante 

prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 

desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 

independentemente da declaração e do prazo deste artigo. § 2º Verificado 

o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 

imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores 

recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta 

Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. 

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pelo autor, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais sejam: (1) 

a comprovação da qualidade de segurado do de cujus; (2) o óbito; (3) e a 

dependência econômica do beneficiário. In casu, a qualidade de segurado 

do falecido se constata em documentos juntados aos autos em id nº 

13304251/13304320, bem como pela prova testemunhal produzida, 

comprovando que quando do óbito ainda ostentava a qualidade de 

segurado especial. O conjunto probatório que, reunido, comprova a 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da de 

cujus, conforme depoimentos das testemunhas, devidamente 

compromissadas, ratificando tal condição, conforme se colhe da mídia 

constante. No que se refere ao óbito do segurado, tal encontra-se 

devidamente comprovado pela certidão de óbito incrustada em id nº 

13304251, a qual fora registrada em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, em conformidade com a lei em voga, preenchendo o segundo 

requisito. Quanto à condição de dependente do segurado, nos termos do 

art. 16, da Lei 8.213/91, destaca-se que: “Art. 16. São beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos 

acrescidos) Dessa feita, com o olhar volvido ao encimado, no caso 

judicializado, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar que era 

casada com o “falecido” (id nº 13304388), o que a torna automaticamente 

como dependente financeira, posto que presumida, nos termos do art.16, I 

e §4º, Lei nº 8.213/91, prescindindo de comprovação. Nesse sentido: 
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“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º DO CPC. 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 

1ºCPC- A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos 

dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei nº 8.213/91).168.213- 

Para a obtenção desse benefício, mister o preenchimento de dois 

requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência econômica.- 

É presumida a dependência econômica do cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, 

da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de segurado comprovada, mediante início 

de prova material, corroborado por prova testemunhal.- Aplicável a 

autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557 do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil- Agravo legal a que 

se nega provimento.(TRF3 - 31540 MS 0031540-08.2009.4.03.9999, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 18/03/2013, OITAVA TURMA) (negritos acrescidos).” De outra 

banda, o inciso I do art. 26 da mesma Lei prevê que a concessão de 

pensão por morte independe de carência, ou seja, será apenas 

necessário comprovar que o de cujus encontrava-se exercendo seu labor 

antes de vir a óbito, não se exigindo uma contribuição mínima para o 

reconhecimento de sua qualidade de segurado. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO 

INFERIORES A 60 SALÁRIOS MINIMOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDEPENDE DE 

CARÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se 

o valor da causa e a condenação são inferiores a sessenta salários 

mínimos, não se aplica o reexame necessário, por força do art. 475, § 2º, 

CPC. 2. A lei aplicável aos casos de pensão por morte é aquela em vigor à 

data do óbito do segurado, em prestígio ao princípio constitucional da 

irretroatividade da lei. 3. Nos termos do art. 26, I, da Lei nº 8.213/91, com a 

redação vigente à época do óbito (2002), a concessão da pensão por 

morte independe de carência. Benefício concedido. 4. A fixação dos 

honorários em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, atende à 

complexidade do feito e remunera adequadamente o múnus prestado pelo 

profissional. 5. Apelação do INSS improvida. Remessa oficial não 

conhecida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : AC 00144992820074019199, 

Orgão Julgador 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS Publicação 14/09/2015 Julgamento 8 de Junho de 2015 Relator 

JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA)” Dessa feita, 

consubstanciada em todas as provas produzidas nos autos, é possível 

verificar que a autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 

74/79 da Lei 8.213/91, fazendo jus ao recebimento da pensão pleiteada. 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1]. Diante do exposto, ACOLHO integralmente 

a pretensão da demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

de pensão por morte em favor de Jacira Mota Sales, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, devidamente atualizados com incidência de juros[2] de 

mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3], sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. 

Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 

09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 

p. 369. [2] No que tange aos juros, seguindo recente entendimento 

jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto 

às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 

11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 

0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. 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. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública, como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 
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imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. “III - A correção 

monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento 

de cada benefício não pago, Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 

36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento 

unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN 

ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS (Vogal)).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 70013 Nr: 46-61.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Americo Souza Domiciano

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com observância ao da segurança jurídica, e, à coisa 

julgada, nos termos do art. 502, do CPC , DETERMINO seja a requerida 

intimada para que mantenha/restabeleça o benefício da autora, sob pena 

de responsabilização e aplicação de multa diária.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 09 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 306-12.2007.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Brasilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos, certifique-se acerca da 

intimação da parte devedora, conforme determinado sua intimação às fls. 

230.

No mais, CUMPRAM-SE o remanescente da mencionada decisão.

Após de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237774 Nr: 1658-87.2016.811.0011

 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: Marcio Santo Pazin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, Silvânia Gonçalves Lopes - OAB:33554/DF

 Autos nº 1658-87.2016.811.0011 (Código: 237774)

Vistos.

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 NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 06 de outubro 

de 2016, às 09h00min.

 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 pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 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 NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Alfim, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

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, 09 de agosto de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237774 Nr: 1658-87.2016.811.0011

 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: Marcio Santo Pazin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, Silvânia Gonçalves Lopes - OAB:33554/DF

 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 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000824-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. A. (ADVOGADO(A))

J. A. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. B. (REQUERIDO)

I. S. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000824-96.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO BARRETO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ROSANGELA DE OLIVEIRA BARRETO Em atenção à petição anexada no ID 

15667804, procedi com a baixa do sigilo da contestação/reconvenção 

anexada no ID 15587807 em relação às partes do processo e aos seus 

procuradores. Outrossim, diante da impossibilidade de visualizar o teor da 

referida peça processual, devolvo o prazo para contestar a reconvenção 

e para impugnar a contestação ao autor. Intimem-se. Cumpra-se. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000650-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ERLI VALERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000650-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ERLI VALERIANO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Considerando-se que esta Magistrada participará da 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos da Faculdade 

Católica Rainha da Paz no dia 25 de outubro de 2018 a partir das 15h00, 

redesigno a solenidade outrora agendada para o dia subsequente, qual 

seja, dia 26 de outubro de 2018, às 14h30min. Expeça-se o necessário 

para a profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000749-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANGELITA AMORIM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando-se que esta Magistrada participará da 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos da Faculdade 

Católica Rainha da Paz no dia 25 de outubro de 2018 a partir das 15h00, 

redesigno a solenidade outrora agendada para o dia subsequente, qual 

seja, dia 26 de outubro de 2018, às 14h15min. Expeça-se o necessário 

para a profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

CARMEM DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000600-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CARMEM DE OLIVEIRA LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Considerando-se que esta Magistrada participará da 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos da Faculdade 

Católica Rainha da Paz no dia 25 de outubro de 2018 a partir das 15h00, 

redesigno a solenidade outrora agendada para o dia subsequente, qual 

seja, dia 26 de outubro de 2018, às 15h00min. Expeça-se o necessário 

para a profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000767-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CRISTINA DA SILVA CUNHA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Considerando-se que esta Magistrada participará da 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos da Faculdade 

Católica Rainha da Paz no dia 25 de outubro de 2018 a partir das 15h00, 

redesigno a solenidade outrora agendada para o dia subsequente, qual 

seja, dia 26 de outubro de 2018, às 14h45min. Expeça-se o necessário 

para a profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000768-63.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RITA CANDIDA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Por 

Idade Rural manejada por Rita Cândida de Oliveira em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os documentos (id 

nº 13795823 e anexos). A inicial foi recebida (id nº 14458915). 

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (id nº 

15491288), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Réplica carreada conforme id nº 15807286. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou administrativamente 

com o pedido de concessão de aposentaria por idade rural no dia 22 de 

agosto de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 25 de junho de 2018, 

ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo 

outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício 

que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo 
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ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. No que tange à 

prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, a 

realizar-se às 14h15min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

EVA MARIA RODRIGUES GAMERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000804-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVA MARIA RODRIGUES GAMERO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando-se que esta Magistrada 

participará da apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos da 

Faculdade Católica Rainha da Paz no dia 25 de outubro de 2018 a partir 

das 15h00, redesigno a solenidade outrora agendada para o dia 

subsequente, qual seja, dia 26 de outubro de 2018, às 15h15min. 

Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001580-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001580-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Cite-se a parte ré para que compareça a sessão 

de conciliação designada para o 3 de dezembro de 2018, às 15h00, 

devidamente acompanhado por seu advogado, a ser realizada na sala de 

audiências do Gabinete da Segunda Vara, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§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 deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). Determino a inversão do 

ônus da prova, com supedâneo no art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, para que o requerido EXIBA, o contrato bancário entabulado 

entre a partes em cinco dias, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos que, por meio dele, a parte autora pretendia provar 

(art. 400 do Código de Processo Civil). Com relação ao pleito cautelar, 

verifica-se que o “fumus boni iuris” encontra-se satisfatoriamente 

demonstrado pela alegação da autora de inexistir contrato entre as partes 

que teria dado origem à cobrança, e consequentemente à inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, destarte, não há maneira de que a autora 

constitua prova negativa de que não detém vínculo comercial com o 

requerido, especificamente quanto ao contrato que ensejou a inscrição. O 

“periculum in mora”, por sua vez, encontra-se no presente caso quando, 

havendo restrição em nome do autor, supostamente indevida, tal atitude 

poderia trazer-lhe prejuízos de ordem econômica. É cediço a autoridade 

conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos a uma das partes, 

autorize a sua equiparação em Juízo até restar comprovada a legalidade 

das inscrições trazidas aos autos. Por outro lado, não se vislumbra na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo de 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada 

caso surgirem novos fatos que assim autorizem. À luz do exposto, 

DEFIRO a medida cautelar, para o fim específico de determinar ao 

requerido a suspensão cautelar da restrição em nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incidência de multa, a ser oportunamente fixada, para o caso de 

descumprimento da presente ordem (art. 139, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001574-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. M. F. (ADVOGADO(A))

S. D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. S. (RÉU)

 

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por Esther Milleny Souza Siqueira 

em desfavor de Anderson Lopes Siqueira, ambos devidamente 

qualificados nos autos. É o relato do necessário. Decido. Quanto ao 

pedido de alimentos provisórios, constato que resta provado o parentesco 

entre a criança e o requerido, conforme se infere do documento de id nº 

15893228, assim sendo, arbitro alimentos provisórios (art. 4º da Lei 

5.478/68) no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos mensalmente pela parte requerida, enquanto perdurar a 

demanda, sem embargo de posterior modificação do montante na hipótese 

de insuficientes ou exacerbados, pois não existe nos autos qualquer 

comprovação da renda do requerido, assim como para análise da 

necessidade da alimentando. No mais, designo o dia 4 de dezembro de 

2018, às 14h30 para a realização da audiência de conciliação/mediação a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, 

intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001123-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001123-73.2018.8.11.0011. 
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AUTOR(A): MARIA RODRIGUES BARRETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Por 

Idade Rural com Pedido de Tutela de Urgência manejada por Maria 

Rodrigues Barreto em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Com a inicial vieram os documentos (id nº 14662477 e anexos). A inicial foi 

recebida (id nº 14667613), ocasião em que fora indeferida a antecipação 

de tutela. Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (id 

nº 15835686), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 15879190. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 23 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 10 

de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de dezembro de 2018, a realizar-se às 14h00min, devendo 

as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239154 Nr: 2322-21.2016.811.0011

 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: Rosilaine Marques Queiroz, Josias Ferreira de Carvalho 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Renovadora de 

Pneus Centro Oeste Ltda, Maria Ferreira, Anaildo Manoel Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls.146, cujo teor/dispositivo transcrevo:" Sendo assim declaro a ineficácia 

da denunciação da lide formulada pela embargada Renovadora de Pneus 

Centro Oeste Ltda., devendo a lide prosseguir, doravante, unicamente 

contra o Estado de Mato Grosso, Anaildo Manoel Filho e a sua pessoa. 

Proceda-se com a exclusão no nome da litisdenunciada Valéria Ferreira 

Soares do polo passivo da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 297/298, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Compulsando os autos, verifico que o valor 

depositado à fl. 232 fora efetuado erroneamente, haja vista que ao invés 

de ser incorporado ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o 

executado vinculou o montante ao e. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª 

Região, conforme narrado à fl. 273.

Desse modo, tendo em vista que o alvará expedido e assinado à fl. 253 

fora cancelado em virtude do equívoco exposto acima, torno-o sem 

efeito.N’outro giro, diante do teor da certidão de fl. 294, verifico que há 

nesses autos 02 (dois) valores vinculados, quais sejam, um no valor de 

R$29.512,26 (vinte de nove mil, quinhentos e doze reais e vinte e seis 

centavos) depositado à fl. 276 e outro no importe de R$ 40.255,77 

(quarenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos) referente ao depósito efetuado erroneamente à fl. 232. À vista 

disso, considerando-se a insistência de outros erros ou omissões e aliado 

ao fato de que os valores depositados nesses autos estão devidamente 

vinculados ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino 

que a Gestora Judiciária deste Juízo expeça-se alvará para liberação dos 

valores vertidos nos autos, devendo ser transferidos para a conta 

bancária indicada à fl. 282, porquanto o causídico constituído nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração 

anexada à fl. 28.Por fim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 289/290 e, nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87895 Nr: 3401-79.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Junior, Silvio José Columbano 

Monez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA CAMARGO 

- OAB:293.400 SP, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - 

OAB:347.846, MARCOS LOMBARDI SANT`ANNA - OAB:

 Intimar o advogado do devedor Quatro Marcos Ltda para pagar o débito 

no valor de R$ 48.379,34, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 264279 Nr: 3732-46.2018.811.0011

 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: Daiane da Silva Bindande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Aparecido Martins 

Ferreira - OAB: 21.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar o advogado das recuperandas para que se manifeste em cinco 

dias, sobre a habilitação de crédito tardia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010168-89.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15863748, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-81.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

ELIANE CIBELE CESARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15853822, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-23.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15827790, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-20.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PRADO PEREZ (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15826587, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-80.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15881383, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-98.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15826270, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 443629-6, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15233340, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-90.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CICERO DE SOUZA (REQUERENTE)

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 443626-1, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15507677, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONCEICAO JACINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000301-21.2017.8.11.0011. REQUERENTE: CONCEICAO JACINTO 

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 pagos para à 

autora CONCEICAO JACINTO. A empresa embargante alega a presença de 

omissão na r. sentença quanto ao dano moral diante da alegada 

inexistência de comprovação e sob a égide de não existir dano moral 

presumido. 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 
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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, 17 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000138-07.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANIA DA ROCHA FREITAS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por VANIA DA ROCHA 

FREITAS em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pela empresa ré, 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, a ré apresentou contrato assinado 

e link de gravação, com indicação de ter sido celebrado pela autora. 

Impugnada a contestação, a autora requereu pela necessidade de perícia 

técnica por desconhecer a assinatura constante do contrato. 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 dos 

produtos oferecidos 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 crédito para pagamento em parcelas 

e inadimplente. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria envolvida 

foi ilustrada como de necessária realização de perícia técnica e, sob a 

aplicação do princípio da ampla defesa, com objetivo único em obter-se 

uma solução justa e clara do procedimento em tela, mister a extinção deste 

processo. 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 Especial diante da necessidade 

de realização da perícia com objetivo de 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, 09 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: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000158-95.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA ALVES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente FABIANA ALVES BATISTA– 

promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, sob o fundamento de 

que houve negativação indevida em seu nome, incluída em 10/10/2014, no 

valor de R$93,16 (Noventa e três reais e dezesseis centavos), indicada 

pelo contrato nº.2142411943. Contudo, alega que não reconhece a 

procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como indenização pelos danos morais. Deferida tutela 

antecipada. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. No mérito aduziu pela 

existência de relação jurídica entre as partes e inadimplemento da autora. 

Impugnação pela autora, rechaçando a tese da ré. 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. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como indico necessária a retificação na denominação 

da empresa ré no sistema para fazer constar TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

MÉRITO Conforme se depreende das argumentações e documentação 

acostada aos autos, de um lado a autora aduz que seu nome foi incluído 

indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem respaldo legal e 

prévia inclusão de qualquer empresa; de outro lado a empresa ré arguiu 

que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento de 

faturas, tendo indicado a linha de telefone número 65-99680-9279. No que 
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tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, 

tem-se que por dívida inexistente. Em que pese a empresa ré ter referido 

como débitos advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado, 

qual seja uma linha de telefone móvel, apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, áudio, ou 

outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Exclusivamente 

mencionou sobre o produto mediante telas sistêmicas, produzidas e 

formatadas unilateralmente, ausente qualquer assinatura da autora. Nesta 

linha de raciocínio, não demonstrou que houve qualquer efetiva 

contratação de produto, uma vez que anexada à defesa, constam meras 

faturas do serviço de telefonia, sabidamente elaboradas pela empresa ré, 

que tampouco apresentou prova do recebimento da fatura pela autora. 

Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como 

contrato com a assinatura, contratação mediante gravação do atendimento 

ou outro meio hábil a provar existência de uma relação jurídica 

devidamente contratada, considera-se como não contratado o serviço. 

Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de 

produtos, torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome da autora. Saliente-se que a autora comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do autor. Certo que 

está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda 

de inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na 

conduta da ré, falhou na sua prestação de serviços. Somado à isto, 

tem-se como única negativação constante em órgão de proteção ao 

crédito. 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. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. 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 fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, 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, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

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. 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 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, 09 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, 17 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: 1000003-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA APARECIDA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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ESDRA SILVA 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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000003-92.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VICENCIA APARECIDA 

GOMES DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação De Obrigação de Fazer proposta por VICENCIA APARECIDA GOMES 

DE CAMPOS em desfavor de VIVO S.A., devidamente qualificados. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se depreende da análise aos autos, houve 

composição entre as partes em audiência de conciliação nos seguintes 

termos: a ré pagará à autora o importe de R$3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), à título de indenização por danos morais, no prazo de 

60 (sessenta) dias; bem como excluirá o nome da autora junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Sendo assim, apresento projeto de sentença no 

sentido de homologar o acordo realizado e, tendo em vista o pagamento 

integral do valor e requerimento de expedição da guia de levantamento 

para a autora, mister a elaboração da referida guia. Por consequência do 

pagamento integral do acordo, a presente demanda merece ser julgada 

extinta com resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios. 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, 09 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, devendo-se expedir o 

competente alvará, nos termos do pugnado no ID 13457703, 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. 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. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-50.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU TELES TAMANDARE (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante já apresentou 

manifestação quanto a intimação de Id. 15791922, consoante Id. 

15976077, procedo com a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos da R. Decisão de Id. 15447244. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando o aporte do cálculo aos autos, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. 

Decisão de Id. 15853792. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OSMARINA MODESTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000026-38.2018.8.11.0011. REQUERENTE: OSMARINA MODESTO DE 

MORAIS REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO 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 OSMARINA MODESTO DE MORAIS propôs 

em desfavor de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO. Conforme consta dos autos, as partes se compuseram 

amigavelmente, no ato da audiência conciliatória, nos termos em que a ré 

pagará à autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos 

morais. Em manifestação por parte da autora verifica-se o recibo de 

pagamento no importe de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Assim, 

em face à composição amigável opino pela homologação do presente 

acordo, com a consequente intimação da autora para fins de manifestação 

quanto ao pagamento integral do acordo celebrado. 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, 09 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. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000042-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDSON PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO CETELEM 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 EDSON PEREIRA propôs em 

desfavor de BANCO CETELEM. Conforme consta dos autos, as partes se 

compuseram amigavelmente, no ato da audiência conciliatória, nos termos 

em que a ré pagará ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), à título 

de danos morais, para pagamento em 15 (quinze) dias. Assim, em face à 

composição amigável opino pela homologação do presente acordo, com a 

consequente intimação do autor para fins de manifestação quanto ao 

pagamento integral do acordo celebrado. 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, 09 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. 
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Intime-se. Cumpra-se. MIrassol D`Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000287-37.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LONGO NEVES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S/A. Vistos. Em que pese o 

direcionamento dos autos para apresentação de minuta de sentença, a 

parte ré Serasa requereu a extinção do feito diante do adimplemento da 

sua quota parte na condenação. Sendo assim, em respeito aos princípios 

da ampla defesa e contraditório, opino pela intimação do autor visando 

manifestar-se. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. 

MIRASSOL D'OESTE, 11 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos etc. ACOLHO a sugestão supra, de modo que se INTIME a 

embargada para se manifestar em 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIRLEI BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000348-92.2017.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLEI BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por SIRLEI 

BARBOSA DE SOUZA em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e 

POSITIVO INFORMÁTICA S/A, sob o fundamento de que adquiriu um 

NOTEBOOK (NOTE POSIT XCI3630 CEL 4G 32SSD L, pelo valor de R$ 

2.606,28 (dois mil e seiscentos e seis reais e vinte e oito centavos), com 

pagamento em 12 parcelas, na data de 18 de novembro de 20, tendo 

apresentado defeito na conexão de wi fi em janeiro de 2018. Arguiu que 

após reclamação perante o Procon, o produto fora encaminhado à 

assistência técnica pela empresa ré, mas devolvido ao autor com o mesmo 

defeito. Pleiteia a devolução do valor pago, bem como indenização pelos 

danos morais. A Requerida Dismobras, em sede de contestação, arguiu 

preliminar sobre a ilegitimidade passiva diante de ser responsável a 

seguradora que foi contratada pelo autor juntamente à aquisição do 

produto. No mérito impugnou as alegações no sentido de inexistência de 

dano e decurso do prazo de garantia legal com consequente isenção de 

responsabilidade da ré; também aduziu pela ausência de danos material e 

morais comprovados. A ré Positiva Informática apresentou contestou a 

inicial, rechaçando a existência de danos e responsabilidade da ré. A 

autora impugnou a contestação. Os autos vieram conclusos. Eis o breve 

relatório, em que pese dispensável, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. A controvérsia refere-se exclusivamente ao 

defeito em produto novo adquirido e não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do CPC. DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE PARTE Em que 

pese as alegações da ré pondera-se que há legitimidade passiva da 

presente, eis que está na cadeia de fornecedores reconhecida pelo CDC, 

no seu artigo 3º. Ademais, trata-se de responsabilidade solidária à luz do 

artigo 18 do CDC entre os fornecedores, pelo que a ré responde pela 

demanda em questão. Afasta-se a presente preliminar. MÉRITO Conforme 

se depreende dos fatos, documentos e argumentações constante dos 

autos, posiciona-se de um lado o autor objetivando a devolução do valor 

pago por um computador novo que apresentou defeito em curto espaço de 

utilização; de outro lado as empresas rés indicando irresponsabilidade 

quanto a eventuais defeitos no produto por falta de legitimidade e 

comprovação do dano eventualmente causado. O autor demonstrou que 

houve uma tentativa de retificação do defeito no notebook mediante 

Procon e que, não houve êxito na solução do problema diante da 

permanência do defeito. De outro passo, aponta que solicitou a restituição 

do montante pago à ré Dismobras, em vista da insolubilidade do defeito. As 

empresas rés não juntaram qualquer documento que comprove suas 

alegações, a uma porque somente alegam ausência de danos e decurso 

do prazo de garantia legal; a duas tendo em vista que inexiste qualquer 

prova de tentativa em solucionar o defeito no produto. Em contrapartida, o 

Autor comprovou que realizou reclamação perante o PROCON, assim 

como adquiriu um produto novo. Claramente que o Autor permanece com o 

produto que adquiriu e pretendia utilizar normalmente com o mesmo defeito 

desde o início do problema. Em contrapartida, as empresas rés somente 

apresentaram alegações, sem se pautar em provas documentais ou até 

argumentos direcionados à fatos reais. Sumariamente, as rés, tentam 

eximir-se da responsabilidade de diversas maneiras, inclusive com 

alegação de ausência de defeito. Em alinhamento a isto, o vício não foi 

sanado satisfatoriamente, portanto, mister se faz a restituição do valor 

pago diante da tentativa frustrada em solucionar o defeito em 30 dias. 

Consigne-se “TJ-PE - Agravo de Instrumento AI 111429 PE 0100093735 

(TJ-PE) Data de publicação: 11/11/2009 Ementa: RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. 

CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR UM 

NOVO MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. CABIMENTO. Há de ser mantida em definitivo a decisão, 

ratificada, inclusive, pela Câmara, em sede de agravo regimental, que 

confirmou a tutela antecipatória, na qual o juiz de 1º grau, ao ponderar a 

responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, 

na relação consumerista entre as partes, determinou a substituição do 

veículo defeituoso por um novo, mormente quando considerado que, após 

o extenso lapso temporal transcorrido desde então, a melhor alternativa é 

aguardar o desfecho da ação originária, quando, com supedâneo em 

robusta prova pericial, decidirá o julgador acerca de eventual 

reconhecimento do direito da ora agravante à reparação dos prejuízos 

suportados no curso do processo.” Conclusivamente, merece ser aplicado 

o artigo 18, parágrafo 1º. Inciso II do CDC, com a restituição da quantia 

paga total, com a incidência dos juros cobrados para o parcelamento, eis 

que compõem o valor total de aquisição de um produto novo. DANO 

MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que 

são evidentes os transtornos causados pelo vício do produto que 

afetaram inclusive a vida diária do Requerente que, certamente, ficou sem 

um computador para uso satisfatório. Sabidamente que, em tempos atuais, 

o instrumento mais utilizado para comunicações, trabalho, socialização e 

estudos é o computador. Porém, o autor, adquiriu um notebook novo com a 

intenção de bem utilizá-lo; contudo, sem conquistar o objetivo almejado. 

Observa-se, 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. A 

responsabilidade da Requerida restou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas, principalmente por motivo de que perpetrou com descaso ao 

somente recolher o produto para reparo mediante reclamação via 

PROCON, mas sem repará-lo eficazmente. Sendo neste sentido o julgado 

abaixo: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10145130263737001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 21/01/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DEFEITO DO PRODUTO NOVO - DESÍDIA EM APRESENTAR 

SOLUÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 18 , § 1º DO CDC - INOBSERVÂNCIA - 

DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Para que se tenha a obrigação de indenizar, 

é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma 

norma preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de 

causalidade entre eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil . 

Restando evidenciado nos autos a desídia do fornecedor em apresentar 

soluções para o defeito do produto adquirido, notadamente diante das 
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hipóteses do art. 18 , § 1º do Código de Defesa do Consumidor , 

mostra-se cabível o arbitramento de indenização por danos morais, em 

virtude da conduta reprovável, que viola flagrantemente os princípios e 

normas legais que regem as relações de consumo em nosso País. 

Recurso provido.”. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o 

conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 5.212,56 (cinco mil e duzentos e doze reais e cinquenta 

e seis centavos). CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de 

condenar as requeridas em solidariedade: a) à restituição do valor pago 

pelo autor à ré pelo notebook, no importe de R$2.606,28, baseada na Nota 

Fiscal de compra; b) à indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

5.212,56 (cinco mil e duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)., 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

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. 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 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, 10 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: 8010256-93.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

IZABEL COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15745903, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 17 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-32.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TIAGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010111-32.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: JAIME TIAGO DE SOUZA 

EXECUTADO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

Os autos vieram conclusos diante de alegações de excesso ou não dos 

valores executados, conforme extraído da ID n. 15116446 e 15607729. 

Pois bem. Quando do julgamento do recurso inominado, o e. TJMT 

entendeu que os juros de mora em relação ao valor da condenação 

deveriam ser contados a partir da citação, senão vejamos: “Diante do 

exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso interposto pela segunda parte recorrente para 

determinar que os juros de mora fluam a partir da citação, em relação aos 

danos morais e NEGO PROVIMENTO ao recurso da primeira parte 

recorrente, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 

46, da Lei nº 9.099/95. (ID n.13049913). ” In casu, observo que o depósito 

da quantia definida na condenação foi realizado após a determinação do 

e. Tribunal, conforme ID n. 13622222. Assim sendo, por força do art. 524, 

§2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes autos ao contador 

judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no r. acórdão, 

ou seja, computando os juros desde a citação. Com o aporte do cálculo 

aos autos, ÀS partes para manifestação, no prazo legal. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 

de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de 

contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-54.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE HUPP DE BARROS (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010472-54.2013.8.11.0011. REQUERENTE: LUSINETE HUPP DE BARROS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante de 

alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme extraído 

da ID n. 9401813 e 15429296. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito 

suspensivo à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores 

previstos no art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 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. § 6o 

A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 
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executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 

o devido não é o suficiente para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à sua subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

A parte executada alega que o crédito exequendo é concursal, ou seja, 

deve ser pago com base no plano homologado quando da data do pedido 

de recuperação judicial (20/06/2016) ao e. TJRJ, o que não merece 

sustento. Explico. O r. projeto de sentença foi homologado na data de 

04/09/2015 (ID n.6158414), oportunidade em que foram interpostos 

recursos inominados (ID n.6158417), ao passo que a r. sentença foi 

mantida em sua integralidade, conforme se extrai do r. acórdão de ID 

n.6158427, in verbis: “4. Com relação aos danos morais, verifica-se que, a 

priori, o caso se tratava de mera cobrança indevida. Ocorre que, no curso 

da ação, a empresa Recorrente procedeu a negativação do nome da 

Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 493 

do CPC, é obrigação do juiz levar em consideração os fatos posteriores à 

propositura da demanda, que possam influir no julgamento da causa. 

Neste contexto, impõe-se salientar que a negativação indevida restou 

comprovada nos embargos de declaração opostos 38, o qual, inclusive, 

fora acolhido pelo juízo de origem, que determinou a baixa do 

apontamento. Destarte, considerando o reconhecimento da ilegalidade do 

débito que ensejou a negativação, restam comprovados os danos morais 

sofridos, na modalidade in re ipsa. 5. Dano moral fixado no montante de R$ 

5.000,00 (sete mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra 

adequado às circunstâncias do caso. 6. Sentença que merece ser 

mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido.” Deste modo, o trânsito em 

julgado ocorreu na data de 12/04/2017 (ID n.6158429), momento em que 

se perfez a constituição do título executivo no importe inicial de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, após a data do pedido de recuperação 

judicial, definindo-se como um crédito extraconcursal, sendo inaplicável o 

disposto pelo art. 49 da LRF. Por se tratar de crédito extraconcursal, não 

há que se falar em integração do débito no plano homologado pelo Juízo 

Universal, visto que padece de objeto tal pleito. Não obstante, o e. 

Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: “AVISO TJ nº 37/2018. O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

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

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim sendo, os 

valores em debate necessitam da competente liquidação para serem 

satisfeitos através dos procedimentos adequados e considerando que há 

controvérsia quanto à sua quantificação, por força do art. 524, §2º do 

CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes autos ao contador judiciário para 

que seja feito cálculo nos termos indicados na r. sentença recorrida e 

mantida. Registre-se que deverá ser observado os índices e juros: 

“acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC (ID n.6158413”, bem como 

os marcos suspensivos nos autos. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS 

partes para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263810 Nr: 3530-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Cavalheri, Silvanei Pereira de 

Carvalho, Cheila Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 263810

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu MARCELINO CAVALHERI, SILVANEI PEREIRA DE 

CARVALHO E CHEILA FERREIRA DA SILVA, salientando que não se 

fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema e que a 

busca domiciliar foi ilegal, conforme razões expostas oralmente em 

audiência de custódia, fls. 55/56.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

As prisões preventivas dos implicados foram decretadas pelo juízo 

plantonista há menos de 01 (um) mês, quando da conversão das prisões 

em flagrante pela suposta prática do crime de associação e tráfico de 

drogas, oportunidade em que restou consignado a necessidade de 

assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e 

possibilidade de reiteração delitiva, fator a justificar a manutenção das 

custódias.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 
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não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada.

Neste momento processual, caracterizado por um juízo de cognição 

sumária, não há como inquinar a veracidade das declarações dos agentes 

policiais responsáveis pelas diligências que culminaram com as prisões 

dos indiciados, no sentido de que receberam denúncias anônimas 

informando que na residência de Silvanei e Cheila funcionava um ponto de 

comércio ilegal de drogas, bem como que, ao realizarem buscas em 

referida localidade, apreenderam o total de cinco porções de substância 

análoga à pasta base de cocaína e apetrechos indicativos de traficância, 

tais como plásticos cortados, fita adesiva e tesoura, conforme termo de 

apreensão de fl. 09 e laudo de análise preliminar de drogas de fl. 11, 

consignando que a casa apresentava características de “boca de fumo”, 

mormente pelo odor forte de drogas e insalubridade, conforme narrado no 

boletim de ocorrência policial de fls. 05/07.

Logo, em que pese a fé pública dos depoimentos de agentes públicos não 

possuir caráter absoluto, não consta dos autos qualquer elemento que os 

desabonem, de modo que, por ora, referidos relatos devem prevalecer 

sobre as negativas dos investigados, reservando-se a discussão sobre a 

inexistência de droga no local da apreensão para o momento oportuno, no 

decorrer da instrução processual.

Ademais, verifica-se que, quando da entrada dos policiais na casa dos 

custodiados, foram encontradas as porções de drogas descritas no laudo 

preliminar de fl. 11. Assim, considerando que o crime de tráfico de drogas 

é permanente, ficou caracterizada situação flagrancial, a permitir a 

entrada dos policiais mesmo sem autorização, enquadrando-se em uma 

das exceções à inviolabilidade domiciliar previstas no inciso XI do art. 5º 

da Constituição Federal.

Portanto, mantendo-se incólumes os elementos ensejadores da custódia 

de MARCELINO CAVALHERI, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO E CHEILA 

FERREIRA DA SILVA, bem como não verificada, nesta análise 

perfunctória, ilegalidade a ser sanada, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva requestado.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251101 Nr: 3590-76.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Borges de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD Nº 251101

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu LUCIANO BORGES DE CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos descritos na denúncia de fls. 04/05.

Denúncia recebida em 14.09.2017 (fl. 45/45-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 58/59-v).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas, a vítima 

e interrogado o réu.

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 81/85, requerendo 

a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 86/88, requestou a 

absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do art. 

386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, havendo 

condenação, postulou fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos 

por meio do boletim de ocorrência policial de fl. 09, termo de exibição e 

apreensão de fl. 14, termo de entrega de fl. 17, termo de reconhecimento 

fotográfico de pessoa de fl. 18, auto de avaliação de fl. 27 e pelas 

declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do réu, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na fase 

inquisitiva quanto na fase judicial.

Segundo consta dos autos, a testemunha Daniele Aparecida, 

investigadora de polícia, recebeu informações de que o aparelho celular 

roubado da vítima estava na posse de Igor Fernandes Teles Marzoche (CD 

mídia audiovisual de fl. 78).

Após ser conduzida para a Delegacia na posse da res furtiva, a 

testemunha Igor Fernandes Teles Marzoche esclareceu o ocorrido, 

confirmando em solo judicial que adquiriu o aparelho celular roubado 

diretamente do acusado. Prosseguiu relatando que a própria testemunha 

foi quem ofereceu a proposta de comprar o celular do réu, que aceitou 

pegar um aparelho celular pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

mais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, salientando 

que não sabia da origem ilícita do objeto (CD mídia audiovisual de fl. 78).

Perguntado acerca da origem do aparelho celular, o acusado afirmou em 

solo judicial desconhecer que se tratava de produto de crime e que o 

aludido bem havia sido adquirido de uma pessoa que não pôde identificar, 

não sabendo declinar o nome do vendedor ou o endereço onde possa ser 

encontrado, apenas que a negociação ocorreu na praça do Bairro Jardim 

São Paulo e que teria dado em pagamento R$ 1.000,00 (mil reais).

 À fl. 09 aportou aos autos documentação comprobatória da origem ilícita 

do telefone apreendido junto ao réu, qual seja o boletim de ocorrência 

narrado pela vítima, a qual teve o bem restituído à fl. 17.

Ressalte-se que, uma vez surpreendido na posse de objeto de crime, 

incumbe ao acusado a comprovação da origem lícita do bem, nos termos 

do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ocorre que ele, além de não comprovar a origem lícita, apresentou a 

versão inverossímil de que, após adquirir o aparelho celular de um 

desconhecido em praça pública, frise-se, este ficou de entregar a nota 

fiscal do telefone, o que não ocorreu.

Existem indícios cabais que reforçam o conhecimento do acusado sobre a 

origem delituosa da coisa recebida, destacando que o telefone celular foi 

adquirido, segundo declaração judicial do réu, pelo valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), um preço muito abaixo do mercado, conforme auto de avaliação 

de fl. 27, que indica R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais), o que, 

aliado às inconsistentes declarações, afasta a alegação defensiva quanto 

ao desconhecimento da origem ilícita do objeto.

Conforme salientado alhures, surpreendido o acusado na posse do objeto 

de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, 

cabendo a ele demonstrar a ausência de dolo em sua conduta por meio de 

qualquer prova admitida em direito, o que não se verificou nos autos em 

apreço. Logo, não convence a justificativa ingênua apresentada pelo réu 

quanto ao seu desconhecimento de ser o aparelho celular produto de 

ilícito.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal 

previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado 

adquiriu bem móvel, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Em arremate, impende ressaltar que a máxima da experiência demonstra, 

de forma inquestionável, que a aquisição do bem sem qualquer explicação 

acerca de quem se adquiriu confirma a presença das elementares 

objetivas previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, 

caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese de ausência de 

dolo direto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRATICA DO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO 

DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COM APLICAÇÃO DO 

PARAGRAFO 5º DO ART. 180 DO CP - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO 

PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I -. Não cabe 

o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, quando os 

indícios e circunstâncias exteriores que envolvem os fatos e a própria 

conduta do agente, revelam que este tinha ciência que a mercadoria era 

produto de crime. 2. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 335 de 541



apoderada era produto de crime não afasta o dolo, se os indícios e as 

circunstâncias exteriores do fato indicam o contrário. (Ap 150781/2014, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015)

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua 

condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, 

caput, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu LUCIANO BORGES DE CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme folhas de antecedentes criminais juntadas aos 

autos (fls. 43/44), as quais noticiam duas condenações anteriores 

transitadas em julgado, sendo que uma será considerada como agravante 

da reincidência e a outra valorada negativamente nesta oportunidade, qual 

seja aquela ocorrida nos autos da ação penal CI 172627, prolatada pelo 

juízo da Primeira Vara desta Comarca, com trânsito em julgado em 

10.06.2015; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento 

do patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu 

(maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Sobre a valoração da circunstância judicial correspondente aos maus 

antecedentes no patamar de 1/6 (um sexto), aplicado sobre o intervalo da 

pena em abstrato, colaciono recente julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CABIMENTO. FURTO SIMPLES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. 

FRAÇÃO DE 1/6 DO INTERVALO ESTABELECIDO NO PRECEITO 

SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DE 4 

ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. 

REGIME FECHADO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

- STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, 

pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o 

parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, 

fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade" (HC 408.971/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2018). 3. Embora a pena final não 

tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a presença de circunstância 

judicial negativa e de reincidência possibilita a fixação do regime inicial 

fechado. Não incidência do Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 451.254/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a 

circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal 

(reincidência), vez que o réu ostenta, além da condenação transitada em 

julgado valorada como maus antecedentes, outra condenação anterior 

transitada em julgado, qual seja aquela proferida nos autos da ação penal 

nº 187373, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, 

ensejando o executivo de pena CI 199933, de modo que agravo a pena em 

1/6 (um sexto), aplicado sobre o intervalo da pena em abstrato, passando 

a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão.

A corroborar com o agravamento da pena intermediária pela reincidência 

mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena, 

segue o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. 

UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU AGRAVANTES. 

POSSIBILIDADE. TRÊS AGRAVANTES VALORÁVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE 

O INTERVALO DE PENA ABSTRATA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. 

CONFORMIDADE COM O SISTEMA HIERÁRQUICO DE DOSIMETRIA 

TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES MAIS 

FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. OBEDIÊNCIA À REGRA NE BIS IN IDEM. 

WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 5. Dentro do sistema hierárquico da dosimetria 

da pena, consagrado pela forma trifásica, as agravantes são 

circunstâncias de gravidade intermediária, haja vista sua subsidiariedade 

em relação às qualificadoras e causas de aumento, preponderando 

apenas sobre as circunstâncias judiciais. Não é por outra razão que 

doutrina e jurisprudência consagraram o parâmetro indicativo mínimo de 

valoração de cada agravante em 1/6 (um sexto), porquanto corresponde 

ao menor valor fixado pelo legislador para as causas de aumento, que são 

preponderantes àquelas e superior ao parâmetro de 1/8 (um oitavo) das 

circunstâncias judiciais. Ressalta-se que a fração de 1/6 das agravantes 

não é um absoluta, sendo possível sua exasperação em patamar superior 

desde que seja fundada em circunstâncias concretas. 6. Conclui-se, pois, 

que, havendo circunstância judicial desfavorável cuja valoração é 

passível de ocorrer em etapas posteriores da dosimetria, porquanto 

prevista igualmente como agravante ou causa de aumento, mostrar-se-ia 

antissistêmico chegar, nas etapas seguintes, a acréscimos de pena 

inferiores àquele fixado por ocasião da pena-base. 7. Por essas razões, 

as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a 

pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de 

pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja 

pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos 

gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias 

judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da 

dosimetria trifásica. Precedentes. 8. In casu, incidem três agravantes 

genéricas: a reincidência e as duas agravantes, decorrentes das 

qualificadoras remanescentes; a pena-base foi estabelecida no mínimo 

legal, ou seja, 12 (doze) anos. Fazendo incidir o consagrado critério de 

aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre o intervalo da pena 

in abstrato do crime de homicídio qualificado (18 anos), porquanto superior 

à pena-base fixada, haveria acréscimo de 9 (nove) anos, que somada à 

pena-base, culminaria na pena intermediária de 21 (vinte e um) anos, que 

se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. 

Percebe-se, pois, que, malgrado ilegalidade cometida pelas instâncias 

ordinárias, a pena definitiva foi benevolentemente fixada em 20 (vinte) 

anos, motivo pelo qual deve ser mantida, em observância à regra do ne bis 

in idem. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 311.852/RS, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 

20/09/2016)

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que 

fixo definitivamente a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o 

réu é reincidente, portanto, fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal, 

c/c súmula 269 do STJ.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP, vez que o acusado é 

reincidente em crime doloso, bem como a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, I, do CP.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime 

fixado foi o semiaberto e que permaneceu solto durante toda a instrução 

processual.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

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

Cumpra-se.
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 PROCESSO/CÓD Nº 256149

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu JOSÉ MARIA GOMES NERES, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos descritos na denúncia de fls. 05/07.

Denúncia recebida em 02.02.2018 (fl. 63/63-v).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 69/70).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas, três 

vítimas e interrogado o réu.

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 89/94, requerendo 

a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, em alegações finais de fls. 95/96, requestou a 

fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos 

por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 09, boletim de ocorrência 

policial de fls. 10/11, termos de reconhecimento de objeto de fls. 16, 22, 29 

e 49, autos de avaliação de fls. 17, 23, 30 e 50 e pelas declarações 

prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do réu, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na fase 

inquisitiva quanto na fase judicial.

O acusado, interrogado ao final da instrução processual, confessou a 

autoria delitiva, dizendo que os objetos de origem ilícita foram deixados em 

sua residência pela pessoa de Rogério Anibadab, o qual deixou claro que 

referidos bens eram produtos de crime. Prosseguiu relatando que deixou 

de comunicar a polícia porque estava sem telefone celular e estava saindo 

para trabalhar (CD mídia audiovisual de fl. 88).

A confissão do réu não se encontra isolada nos autos, porquanto 

corroborada pelas declarações das testemunhas Marcelo Lebrero e 

Welington Roberto de Souza, policiais militares responsáveis por sua 

prisão em flagrante, que aduziram em juízo ter recebido informações de 

que na casa do réu haviam objetos suspeitos, sendo constatado in loco 

que se tratavam dos objetos relacionados a diversos crimes de roubo e 

furto ocorridos naquele período, motivo pelo qual foram atrás do acusado 

e entraram em sua residência com autorização do mesmo, quando foram 

apreendidos vários bens móveis ilícitos.

A propósito, colaciono trechos do depoimento da testemunha Welington 

Roberto de Souza, policial militar que participou ativamente da diligência 

que ensejou a prisão do réu, in verbis:

“[...] Que na época foram noticiados cerca de quatro furtos na cidade de 

Curvelândia e não se tinham notícias dos objetos subtraídos [...] Que 

chegaram notícias de uma casa com movimentação suspeita [...] Que 

durante uma ronda o declarante foi até à residência indicada e visualizou 

muitos objetos dentro da casa cobertos com tapetes [...] Que o declarante 

conseguiu ver detalhes de alguns objetos e ligou com aqueles que foram 

subtraídos na mesma época [...] Que foi atrás do dono da residência e ao 

entrarem na casa confirmaram que os objetos eram os mesmo das 

ocorrências de roubo e furto registradas anteriormente [...] Que uma 

televisão grande estava no quarto do réu [...] Que o acusado disse que o 

vulgo ‘cuiabano’ pediu para ele guardar os objetos [...]”. (CD mídia 

audiovisual de fl. 88)

As vítimas Maria Lucileide, Fabiano Tomé e Marcelo Cerqueira confirmaram 

em solo judicial a subtração de vários pertences e a posterior localização 

de parte deles na residência do acusado, os quais foram devidamente 

restituídos (CD mídia audiovisual de fl. 88).

Destarte, aliadas à confissão judicial do réu, as seguras e harmônicas 

declarações das vítimas e testemunhas ouvidas durante a persecução 

penal bem comprovam a materialidade e autoria do delito, que restaram 

sobejamente demonstradas.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal 

previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado 

ocultou bens móveis, em proveito próprio ou alheio, que sabia ser produto 

de crime.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua 

condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, 

caput, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu JOSÉ MARIA GOMES NERES, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, conforme folha de antecedentes criminais juntada aos 

autos (fl. 62), a qual noticia uma condenação anterior transitada em 

julgado, porém, por configurar a agravante da reincidência, não será aqui 

valorada, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se à vontade de 

obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, 

nada tendo a valorar; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento das 

vítimas não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu 

passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano 

de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da 

reincidência, haja vista que o acusado ostenta condenação anterior 

transitada em julgado, aquela ocorrida nos autos da ação penal CI 32406, 

prolatada pelo juízo da Primeira Vara desta Comarca, de modo que as 

compenso, consoante entendimento jurisprudencial prevalente, pelo que 

mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que 

fixo definitivamente a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o 

réu é reincidente, portanto, fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal, 

c/c súmula 269 do STJ.

Todavia, considerando que o réu permaneceu preso por mais de três 

meses, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 09 e alvará de soltura 

de fl. 78, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, tendo em 

vista que atingiu o lapso temporal para a progressão de regime.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP, vez que o acusado é 

reincidente em crime doloso, bem como a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, I, do CP.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que iniciará o 

cumprimento da pena no regime aberto e que a prisão preventiva foi 

revogada no curso da ação.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;
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b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

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

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260893 Nr: 2187-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Processo/CI nº 260893

Vistos, etc.

Considerando que a decisão de fl.94-verso já determinou a quebra de 

dados dos telefones da vítima Juliana e da testemunha Matheus, determino 

que se extraia cópia da decisão mencionada para enviar ao Núcleo de 

Inteligência da Polícia Judiciária Civil para que seja realizada a coleta de 

informações dos celulares especificados à fl.111.

Aguarde-se a oitiva da testemunha Silvana (fl.107-v).

Com o aporte do relatório da coleta de dados telefônicos e da carta 

precatória expedida, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para apresentarem memoriais finais, no prazo 

legal, iniciando pelo Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230137 Nr: 2150-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Silvério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 230137

 Vistos etc.

Primeiramente, quanto ao pedido elaborado pela defesa às fls. 377/378, 

consigno que as condições aplicadas ao recuperando já estão 

flexibilizadas, pois foi autorizado a laborar como caminhoneiro, 

condicionado à comprovação mensal de suas faltas, mediante 

apresentação de comprovantes.

Qualquer argumento relacionado à dificuldade em comprovar todas as 

faltas na Cadeia Pública, porquanto o itinerário do apenado é maior do que 

o descrito nas notas fiscais, não merece prosperar, já que a defesa, ao 

apresentar os comprovantes, pode explicitar o roteiro percorrido pelo 

recuperando, e indicar a nota condizente com o início da viagem e retorno.

Outrossim, não sendo o impeditivo relativo à saúde, e considerando que o 

recuperando vem apresentando os documentos corretamente, tenho que 

a autorização para o comparecimento mensal consistiria em um 

adiantamento dos benefícios do livramento condicional, cujo requisito 

objetivo está previsto para 21.03.2019, motivo pelo qual indefiro o 

requesto defensivo.

Por fim, considerando que o apenado juntou comprovantes de trabalho às 

fls. 379/390, para justificar sua ausência de comparecimento na Cadeia 

Pública no mês de agosto de 2018, abono suas faltas para os devidos 

fins.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238736 Nr: 2135-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238736

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Porto Esperidião-MT, devidamente comprovado pelo 

documento à fl. 234, DETERMINO a remessa do presente executivo ao 

Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256240 Nr: 160-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 256240

 Vistos, etc.

Considerando que o recuperando residirá no município de Cáceres-MT, 

conforme comprovante juntado à fl. 45, DETERMINO a remessa do 

presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com 

fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

No mais, revogo a audiência aprazada à fl. 29.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263313 Nr: 3294-20.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina de Oliveira Xaropa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 PROCESSO/CÓD. Nº 263313

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa de Regina de Oliveira Xaropa, 

requerendo, em bosquejo, a conversão da prestação de serviço à 

comunidade por outra pena restritiva, visto que é única responsável pelos 

cuidados de sua filha menor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requestou pelo deferimento do 

pleito defensivo.

Vieram-me conclusos.

 Decido.

Ao analisar os autos, constato que foram fixadas à recuperanda uma 
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pena restritiva de direito, concernente em prestação de serviços à 

comunidade, durante 07 (sete) horas por semana, podendo a carga 

horária ser fracionada, no período correspondente à pena aplicada na 

sentença condenatória, ou seja, três meses.

Pois bem, sabe-se que é defeso ao Juízo das Execuções permutar uma 

pena restritiva de direito aplicada na sentença condenatória por outra, sob 

pena de afronta à coisa julgada. Contudo, em casos excepcionais, a 

alteração da pena restritiva de direito é necessária para viabilizar seu 

devido cumprimento, desde que as circunstâncias impeditivas sejam 

alheias à vontade da recuperada.

Nesse sentido, infere-se dos autos que a apenada é imprescindível aos 

cuidados da filha de apenas três meses, devidamente comprovado à fl. 

28-v, o que torna inviável a prestação de serviço comunitário no presente 

caso.

Deste modo, defiro o requerimento da defesa vertido às fls. 26/28, para 

substituir a pena de prestação de serviço comunitário por prestação 

pecuniária concernente em:

• prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), dividido em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 95,40 (noventa 

e cinco reais e quarenta centavos), com vencimento da primeira parcela 

um mês após sua intimação, que deverá depositar referida quantia na 

conta do Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, 

AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições fixadas, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239389 Nr: 2455-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Matos Bibiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 239389

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 147), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Tendo em vista que o Ministério Público já apresentou as razões recursais 

(fls.135/136), intime-se a defesa para apresentar as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125037 Nr: 530-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Araujo da Silva, Gidevaldo Santana 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA DOS REIS - 

OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, SIRLENE DE CAMPOS 

ALMEIDA - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 125037

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Gilson Carlos Ferreira, 

OAB/MT nº 14.391, no montante de 04 URH, tomando em conta a natureza 

da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, 

bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202885 Nr: 558-68.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 202885

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Gilson Carlos Ferreira, 

OAB/MT nº 14.391, no montante de 10 URH, tomando em conta a natureza 

da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, 

bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176041 Nr: 422-08.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Processo/CI nº 176041

Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fl. 92 do Ministério Público, aguarde-se o 

cumprimento da carta precatória de fl. 81.

Após, abram-se vistas para o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247761 Nr: 2014-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24.346-O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 247761

Vistos, etc.
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Certificada a tempestividade (fl. 346), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação do réu, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235153 Nr: 256-68.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leovanio dos Santos Silva, Gesley Kenned 

Rodrigues, Guilherme dos Santos Silva, Weslley Macley Santos do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 

11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 235153

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de GUILHERME DOS SANTOS 

SILVA, já devidamente qualificado no feito em epígrafe, pela prática, em 

tese, do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 288, parágrafo 

único, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, I, “b”, da Lei nº9.455/97.

Durante a Ação Penal, apurava-se a pratica dos delitos em tela pelo 

acusado, atualmente falecido, conforme Certidão de Óbito colacionada à fl. 

426.

Desta forma, o Ministério Público, requereu a declaração da extinção de 

punibilidade do suspeito Guilherme dos Santos Silva, com fulcro no artigo 

107, inciso I, do Código Penal.

Vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que a morte do agente implica na extinção da punibilidade 

do acusado, observando o disposto no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, DECLARO, com arrimo no art. 61 do CPP, extinta a punibilidade do 

fato sub judice imputado a GUILHERME DOS SANTOS SILVA, 

determinando que se proceda as anotações devidas.

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE (ADVOGADO(A))

ARNILDO ANTONIO KOHLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,17 de outubro de 

2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001296-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

WESLEY MARQUES SALMAZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,17 de outubro de 

2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114263 Nr: 872-41.2018.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária LTDA, Oldemar Eichelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 16h00min.

Intime-se a Testemunha no endereço indicado.

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

arrolou proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113194 Nr: 396-03.2018.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfredo da Cunha Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Baratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra A. Lavorente - 

OAB:PR 34.697, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Sanches - 

OAB:PR 15.517

 Vistos, etc.

Considerando o delineado à fl. 49, designo audiência para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 16h30min.

Intimem-se as Testemunhas Moacyr Piva Battaglini e Marco Aurélio 

Piacentini.

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolou proceder com as suas intimações, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114099 Nr: 792-77.2018.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cabral da Silva, Espólio de Ernandes Cabral da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vera/MT, Gelson do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:MT 7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado à fl. 23, designo audiência para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se a Testemunha Manoel Aquino Assis.

No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a 

arrolou proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado.

Intimem-se.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87135 Nr: 3179-70.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da 

Ação de Reconhecimento de Dissolução de União Estável c.c Partilha de 

Bens e Tutela Antecipada para Retirada de Objetos Pessoais, proposta 

por Elsimo Davi Coimbra Silveira, em face de Rosangela Rosa Ramos, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para:CONFIRMAR A LIMINAR de fls. 

25/27.RECONHECER a União Estável entre Elsimo Davi Coimbra Silveira e 

Rosangela Rosa Ramos, pelo período de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, de 

28 de janeiro de 2014 a 28 de julho de 2015.DECRETAR a partilha de bens, 

sendo que deverá a requerida pagar ao requerente o valor de R$ 1.233,99 

(mil trezentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), referente a 

50% (cinquenta por cento) do valor dos bens imóveis, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, 

desde a distribuição da demanda.Ante a sucumbência maior, condeno a 

parte autora em custas e honorários, os quais arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), contudo, suspendo a execução destes, ante a 

gratuidade de justiça deferida.P.I.C.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105924 Nr: 3809-58.2017.811.0086

 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: Fabiana Pires dos Santos Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Fabiana Pires dos 

Santos Scheneider em desfavor de Município de Nova Mutum/MT.

Com o regular trâmite do feito à fl. 96, fora proferida decisão saneadora, 

ocasião em que fora fixado o ponto controvertido da demanda, bem como 

realizada a intimação das partes para especificação das provas.

Por sua vez, a parte Requerida (fl. 98) postulou pelo julgamento 

antecipado da demanda; e a parte Requerente (fl. 99) pugnou pelo 

depoimento pessoal, prova pericial e prova documental.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental e depoimento pessoal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 4 de dezembro de 

2018, às 15h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de prova pericial, tenho pelo indeferimento, 

porquanto não contribui para o julgamento da demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 153-79.2006.811.0086

 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: Rosenir Capriata de Souza Lima, George Salvador Brito 

Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos, Naira Amélia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Eder Wilson Gomes - OAB:MS 10.187-A

 CERTIFICO que em razão da ausência expressa data de audiência no teor 

da r. decisão retro, encaminho estes autos para NOVA expedição de 

matéria a imprensa (DJE) com a mesma finalidade da anterior, in verbis: "

Vistos etc.

Primeiramente verifico a necessidade de alteração da ordem probatória 

para fins de antes de realizar a perícia judicial seja efetuada a audiência 

de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 139, VI, 

do CPC/2015.

Tal providência mostra-se importante, tendo em vista a necessidade de 

debater os pontos conflitantes da perícia com o apoio de ambas as partes, 

principalmente no que diz respeito à viabilidade desta, ante o grande lapso 

temporal entre o ajuizamento da demanda e os dias atuais, bem como a 

julgamento da demanda, em primeiro grau, pelo juízo federal.

Defiro a prova emprestada de fls. 475/497, tendo em vista que se mostra 

vital para avaliar o valor das benfeitorias, auxiliando, inclusive, se 

necessário na prova pericial, possibilitando a delimitação desta.

 Do mesmo modo, defiro a juntada da sentença de fls. 507/516, haja vista 

a relação entre os objetos dos processos.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, necessita 

de realização de audiência para demonstrar as versões dispostas pelas 

partes, designo audiência de instrução para o dia 13 de novembro de 

2018, às 16h30min.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

Não há pedido de depoimento pessoal das partes.

Intimem-se partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 2165-17.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:
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 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que em pesquisa aos arquivos deste juízo, 

não foram localizadas as mídias áudios visuais da solenidade realizada à 

fl. 63, de modo que necessária nova realização.

Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de 

fevereiro de 2019, às 14h.

Mantenho determinações elencadas na decisão às fls. 38/39, no tocante a 

realização da audiência.

De mais a mais, considerando a necessidade de refazer o ato, determino 

que a Secretaria Judicial empreenda fiel acompanhamento deste feito, no 

intento de garantir a realização da solenidade designada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93628 Nr: 2231-94.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Prigol

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que em pesquisa aos arquivos deste juízo, 

não foram localizadas as mídias áudios visuais da solenidade realizada à 

fl. 64, de modo que necessária nova realização.

Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.

Mantenho determinações elencadas na decisão às fls. 45/46, no tocante a 

realização da audiência.

De mais a mais, considerando a necessidade de refazer o ato, determino 

que a Secretaria Judicial empreenda fiel acompanhamento deste feito, no 

intento de garantir a realização da solenidade designada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88254 Nr: 3902-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFK Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cervi - 

OAB:14020/MT, Cristiano Pizzatto - OAB:MT 5.082, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por 

Agnaldo de Souza Porfírio e BFK Incorporadora Ltda.

Com o regular trâmite do feito, sobreveio prolação de sentença às fls. 

204/205, oportunidade que restou consignada o pagamento de custas nos 

termos do acordado pelas partes.

À fl. 206, aportou cálculo de custas no valor de R$ 35.443,71 (trinta e 

cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

Pleito da parte Exequente às fls. 207/208, requerendo a baixa de caução 

relativa aos autos do Processo n. 48677, e documentos às fls. 209/212.

Nova manifestação do Exequente às fls. 214/215, requerendo a anulação 

do ato que impôs o recolhimento das custas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

De proêmio, anoto que o pleito às fls. 207/208 já fora objeto de análise nos 

autos da Ação de Indenização n. 17-09.2011.811.0086 – Código n. 48677, 

portanto prejudicada a análise deste.

Ademais, no tocante ao pedido de dispensa de custas formulado pelo 

Exequente às fls. 214/215, verificando que se trata de Ação de 

Cumprimento Provisório de Sentença e existindo dúvidas quanto a 

incidência ou não de custas em procedimento provisório, necessário o 

aporte de informações nesse sentido.

Desta forma, oficie-se ao Departamento FUNAJURIS para que no prazo 30 

(trinta) dias, informe acerca da incidência ou não de custas nas ações de 

cumprimento provisório de sentença, e em sendo o caso, declinar a forma 

e parâmetros para cobrança.

Com a resposta, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53309 Nr: 817-03.2012.811.0086

 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: Rodrigo Emerson Wichoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selna Beatriz da Costa - 

OAB:MT 11.558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP 146.997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:MT 22.977-A, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:SP 299.951

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 141/143, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 138/139 tal como concebida.De 

mais a mais, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do delineado às fls. 146/148 pela parte 

Autora.Após, imediatamente conclusos para deliberação.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103822 Nr: 2646-43.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasquali & Jankoski Ltda, Juscelino Jankoski, 

Amauri Fornari, Rosangela Pasquali Jankoski, Inez Scherpinski Fornari, 

CELSO VALENTIN MARTINAZZO FORNARI, Auro Luiz Comin, ELZIRA 

JOANA SEITZ FORNARI, ALCIMAR FORNARI, LOURDES PONCIO DE 

OLIVEIRA FORNARI, LUIZ MARCO FORNARI, ROSANGELA FATIMA 

ANTUNES DE MORAIS FORNARI, LUIZ FORNARI, SALETE ZANCHET 

FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:MT 10.365-A, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 25, quando, então, renove-se a tentativa de avaliação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104022 Nr: 2768-56.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Jose Mayer, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:PR 74.074, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido formulado à fl. 35, 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.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108106 Nr: 4996-04.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilse Maria Bressan, Hilário Celuppi, Espólio 

de Valdo Bressan, Velcir Bressan, Ieda Celuppi Bressan, Irene Bressan 

Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Jose Michels - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pedido formulado à fl. 18, no tocante a pesquisa de 

endereço, 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.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, requerer o que 

direito em relação aos Executados citados, considerando a finalidade da 

missiva (fl. 3).

Em nada de impulso sendo requerido, devolva-se a presente epístola à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens, do contrário, conclusos 

para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95386 Nr: 3295-42.2016.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

David Antonio Baldo, Outros, Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - 

IBEC Brasil

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

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Madrid - 

OAB:SP/ 125941

 Vistos, etc.Considerando o conteúdo da proposta de honorários às fls. 

44/45 e a manifestação da parte Exequente à fl. 48, e ponderando que o 

valor cobrado a título de perícia judicial se apresenta como 

desproporcional e desarrazoado, necessário a substituição do perito 

judicial anteriormente nomeado, no intento de propiciar o regular 

andamento da missiva.Desta forma, NOMEIO o Senhor Sônio Aramis dos 

Santos Blauth, podendo ser localizado na Avenida das Palmeiras, n. 836, 

Caixa Postal n. 242, Diamantino/MT, telefone (65) 9926-2318/(65) 

3337-1010, e-mail engearamis@gmail.com, com cadastro no Banco de 

Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Porém, 

para melhor efetivação da prova pericial, em complementação à decisão 

proferida às fls. 28/29, saliento que o seu desenvolvimento dar-se-á na 

seguinte ordem:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do Senhor Perito, 

indicarem assistente técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do 

art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil.2.Com o aporte aos autos das 

manifestações das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a 

designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo 

Civil.3.5.2Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo 

esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais em favor do Senhor Perito.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107825 Nr: 4861-89.2017.811.0086

 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: Claudio Roberto Pereira - 

OAB:PR 10.103, Isabel Cristina Rezende Yamashita - OAB:PR/21.487

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 169/171 pelo Senhor Leiloeiro, intime-se 

a parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou se manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 2220-94.2018.811.0086

 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: Paulo César Cavalin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Dalcin Junior - OAB:RS 

108.149, Diogo Ortigara Girardi - OAB:RS 65.128

 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.: 92758 Nr: 1690-61.2016.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo, Outros, UMBELINDA MESSIAS 

BARBOSA, Virginia Rorato Baldo

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

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mansour Elias Kamrmouche 

- OAB:MS-5720, Max Lázaro Trindade Nantes - OAB:MS 6.386

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de INTIMAR a parte Exequente para manifestar 

acerca a informação do Sr. Perito de fl.86, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 1187-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON, Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo da suspensão requerida na 

petição de fl. 39, assim sendo procedo a intimação da parte Autora para 

manifestar, querendo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114680 Nr: 1134-88.2018.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIeE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Maffessoni - 

OAB:33157N-PR, Roberto Wypych Junior - OAB:9134N-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72933 Nr: 1459-39.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ina Fryder Ronsani (Espolio), Espólio de Ina 

Fryder Rosani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wallison 

Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 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.: 107214 Nr: 4566-52.2017.811.0086

 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: Mario Aquino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112967 Nr: 269-65.2018.811.0086

 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: EdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Franco Morais - 

OAB:OAB/MT19.816-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO dos herdeiros, através 

de seu advogado Dr. Jonas Henrique Meldola da Silva, OAB/MT 15.530 e 

Adrielle Faccio OAB/MT 22.700, para manifestar acerca das primeiras 

declarações às fls. 150/191, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112967 Nr: 269-65.2018.811.0086

 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: EdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Franco Morais - 

OAB:OAB/MT19.816-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Inventariante, 

através de sua advogada, para apresentar minuta da petição inicial, com a 

finalidade de expedir o edital para citação dos eventuais interessados, no 

prazo de 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000408-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda. em desfavor de Wilmar Trentini. Houve decisão 

inicial na qual restou determinada a expedição do mandado para 

pagamento, no entanto, a parte Requerida quedou-se inerte com a 

determinação judicial, onde sequer apresentou Embargos Monitórios, 

apesar de devidamente citada, conforme certidão constante no ID 

13909422 e ID 14571980. Assim, não cumprido o mandado e não sendo 

oferecidos Embargos Monitórios, constitui-se, em razão da Lei Processual, 

notadamente o art. 701, § 2°, do Código de Processo Civil, o título 

executivo judicial. Deste modo, converto, em razão do disposto no Código 

de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, 

pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo. Assim, prossiga-se, no mesmo 

mandado, na forma prevista no art. 701, § 2°, do Código de Processo Civil, 

intimando o executado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 732-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE FREITAS, Flávio Ademar 

Strey, Agropecuária Hoepers Ltda. - ME, Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO MARQUES DE FREITAS, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

FLÁVIO ADEMAR STREY, Cpf: 41313346991, Rg: 1.468.036, Filiação: 

Helvino Strey e Erika Strey, data de nascimento: 07/02/1953, casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido MUNICIPIO DE SANTA 

RITA DO TRIVELATO - MT, CNPJ: 04205596000117 e atualmente em local 

incerto e não sabido AGROPECUÁRIA HOEPERS LTDA. - ME, CNPJ: 

26582981000116, Inscrição Estadual: 13.007.122-6. 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.

 Resumo da Inicial: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente 

Ação de Usucapião dos imóveis rurais objetos das Matrículas Imobiliárias 

nº. 426 e 427, ambas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum - MT, com áreas registradas de 1.300,00 ha (um mil e trezentos 

hectares) de terras e 1.075,00 ha (um mil e setenta e cinco hectares) de 

terra, respectivamente.
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Despacho/Decisão: Vistos.Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil.Cite-se, 

pessoalmente o requerido com o prazo de 15 dias e, por edital, com o 

prazo de 30 dias, os terceiros interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (artigos 259, inciso I e 257, inciso III, CPC), para querendo, 

contestarem a ação.Cientifiquem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa a União, o Estado e o Município (artigo 246, § 3º, CPC), 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.Notifique-se o ilustre representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 16 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3890 Nr: 29-14.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Richart, Alda Richart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, 

Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Pedro Paulo Peixoto da Silva 

Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO RICHART, Cpf: 36921661920, 

Rg: 533570, Filiação: Bartolomeu Richart e Matilde Schimtt Richart, data de 

nascimento: 06/03/1958, brasileiro(a), natural de Biguaçu-SC, casado(a), 

agricultor e atualmente em local incerto e não sabido ALDA RICHART, Cpf: 

57161410134, brasileiro(a), casado(a), agricultora. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para manifestar sobre a penhora e avaliação. 

Bem(ns) Penhorado(s): Imovél Rural (percentual pertencente ao 

executados), objeto da matrícula 406 do CRI de Nova Mutum, referente a 

61,44% do imóvel rural, lote 19, situado no Projeto Pacoval II, Município de 

Santa Rita do Trivelato, correspondente a área de 123has (cento e vite e 

três hectares, com limites e confrontações constantes da matrícula n. 406 

do CRI de Nova Mutum/MT, avaliado em R$1.611.300,00 (um milhão, 

seiscentos e onze mil e trezentos reais)

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o requerimento de fl. 199, uma vez que 

o autor poderá retirar cópias autenticadas do feito para averbação do 

termo de penhora na matrícula do imóvel. No mais, intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a penhora e 

avaliação realizadas.Em seguida, retornem os autos conclusos para 

apreciação de eventuais impugnações ao auto de avaliação e/ou 

homologação deste. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 16 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91625 Nr: 962-20.2016.811.0086

 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: Edemar José Berger

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que publicação da decisão de fl. 73, não 

constou o nome do advogado da parte autora, razão pela qual impulsiono 

os autos para republicar o referido decisório, o qual passo a transcrever: 

"Vistos. Antes de proferir sentença e apreciar os pedidos formulados 

pelas partes, com fulcro no artigo 9° e artigo 487, inciso II, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente 

para que se manifeste no feito sobre a ocorrência da prescrição do fundo 

de direito para proposição da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 3865-67.2012.811.0086

 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 Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta, Rui Cesar Costa Balan, 

Jorge Dalla Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 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 os requeridos, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 1001/1006, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC, bem 

como para em caso de concordância, procederem ao depósito da verba 

honorária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91280 Nr: 732-75.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARQUES DE FREITAS, Flávio Ademar 

Strey, Agropecuária Hoepers Ltda. - ME, Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça a fim de viabilizar a citação dos 

confinantes, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93940 Nr: 2408-58.2016.811.0086

 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: Zeneir Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielli Redivo - OAB:MT/17.898, 

Mariana Mulari Nassar Nobre - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que se manifeste sobre o cálculo 
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apresentado pela Autarquia Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45159 Nr: 602-95.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSZ, AdSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto da Cunha 

Crosara - OAB:11056/MT, Marcos Müller Cwiertnia - OAB:PR 22.189

 Vistos em correição.

Ante a justificativa de tentativa de acordo apresentada pelas partes, 

cancele-se a audiência anteriormente designada.

 No mais, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme requerido à fl. 545.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 2964-94.2015.811.0086

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 113, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 3015-71.2016.811.0086

 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): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 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 art. 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 se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 54/56, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 2062-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Dalla Riva, Rosa Luiza Dalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 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 autora, por seus advogados, para se 

manifestar sobre a proposta de pagamento de fls. 256, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 305-44.2017.811.0086

 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: Rogers Rafael Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistemas IMP e 

Exp Ltda "BBOM".

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Quadros dos Santos - 

OAB:MT 16.621-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo nova audiência preliminar de conciliação para o dia 30/11/2018 às 

13:00, a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, informando o endereço atualizado da requerida, 

sob pena de extinção.

Informado o novo endereço, cite-se e intime-se a requerida para 

comparecer à audiência preliminar de conciliação, conforme decisão de 

fls. 108.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3727-32.2014.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague 

voluntariamente a quantia devida descrita nos cálculos apresentados às 

fls. 83, no valor de R$ 447.429,60, sob pena do acréscimo da multa de 

10%, bem como dos honorários advocatícios também em 10%, nos moldes 

do artigo 523 e seguintes do CPC, a teor da decisão de fl. 84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104484 Nr: 2983-32.2017.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrotécnica R. Silva LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT 17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 (...) Logo, considerando que na inicial não foram cobrados os valores 

relativos às custas processuais e honorários sucumbenciais pela autora, 

imprescindível dispor sobre as referidas verbas na sentença que julgou 

extinto o feito com resolução do mérito considerando o reconhecimento da 

procedência do pedido inicial. Sendo assim, tendo em vista o que foi 

fundamentado alhures, aliado ao fato de que os valores referentes às 

custas processuais e honorários sucumbenciais já foram recolhidos pela 

parte requerida/embargante, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para DECLARAR O PONTO 

OMISSO e fazer constar a seguinte determinação: “Custas processuais e 

honorários advocatícios pelo requerido, sendo que fixo os honorários no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância 

ao artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os quais já foram 

devidamente recolhidos pelo polo passivo, conforme comprovante de fls. 
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40/42.” Expeça-se o respectivo alvará para levantamento dos valores 

depositados, em favor da parte requerente, procedendo-se à 

transferência do montante para a conta bancária indicada às fls. 56. 

Intimem-se as partes. Por fim, transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85011 Nr: 1955-97.2015.811.0086

 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: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Vieira Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Indefiro o pleito da parte requerente às fls. 129, visto que o recurso de 

apelação deve ser recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos 

termos do disposto no artigo 1012, do Código de Processo Civil, sendo que 

a sentença de fls. 90/90-v não está descrita em qualquer das hipóteses 

do § 1° do mesmo dispositivo, que autoriza que a sentença produza 

efeitos desde logo.

Outrossim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista que a requerente já apresentou suas contrarrazões 

recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação do recurso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95657 Nr: 3472-06.2016.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRM, APRM, MDRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, em face da sentença proferida às fls. 28, a qual 

estaria eivada de omissão, pois, a despeito de ter estabelecido a 

condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais à referida instituição, não fixou o respectivo valor dos 

mesmos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

(...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” Analisando o caso em 

apreço, entendo que a decisão embargada realmente apresenta a citada 

omissão apontada pelo embargante/exequente, de modo que CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e 

passo a apreciar o pedido formulado pelo exequente, para assim 

DECLARAR O PONTO OMISSO: “Honorários sucumbenciais pelo 

executado, a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual, os 

quais fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.” Intimem-se as partes desta decisão. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92178 Nr: 1306-98.2016.811.0086

 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: IMdB, EdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o fato de que a requerida tenha comparecido à audiência de 

mediação designada para o dia 10/02/2017 no Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos – CEJUSC independentemente de qualquer 

intimação, verifico que no termo da audiência realizada não há informação 

de que a demandada TATIANE BARBOSA SILVA foi intimada para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo assim, como forma de preservar o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, proceda-se a nova tentativa de citação da requerida, para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

juntada do mandado aos autos, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC, 

no endereço indicado às fls. 25.

Em seguida, cumpra-se a determinação já exarada às fls. 17, para que 

haja a intimação da equipe multidisciplinar para a confecção de estudo 

psicossocial com os requerentes e a requerida, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, pois já houve determinação anterior no feito.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92402 Nr: 1446-35.2016.811.0086

 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: Marilso Aparecido dos Santos, Vanderlan Silva Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse sentido é o julgado proferido pelo STJ no Recurso Especial 

representativo de controvérsia n°. 1.199.715/RJ, cuja ementa transcrevo 

abaixo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 

(CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das 

obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as 

qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade 

lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base 

nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o 

entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público 

da qual é parte integrante. 4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao 

recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de 

ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública 

Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão 

sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 

8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) Sendo assim, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos para sanar a contradição 

e a omissão apontadas e DECLARO O PONTO OMISSO DA SENTENÇA de 

fls. 33, a fim de fazer constar a seguinte determinação: “INDEFIRO o 

pedido da Defensoria Pública para condenação do requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não 

são devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando 

ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, com 

base no Recurso Especial representativo de controvérsia n°. 

1.199.715/RJ, Súmula 421, do STJ e artigo 381 do Código Civil”. No mais, 

mantenho os demais termos da referida decisão. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 242630-60.2011.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Waliska Silvestre de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intime-se o executado, novamente, para estabelecer o benefício 

previdenciário de auxílio-doença à autora, conforme determinado na 

sentença de fls. 84/86, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que já 

houve determinação para tanto e o executado 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102100 Nr: 1525-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLSC, JdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Granja de Souza - 

OAB:MT 12.343

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” Analisando o caso em 

apreço, entendo que a decisão embargada realmente apresenta a citada 

omissão apontada pelo embargante/exequente, de modo que CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e 

passo a apreciar o pedido formulado pelo exequente, para assim 

DECLARAR O PONTO OMISSO: “Honorários sucumbenciais pelo 

executado, a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual, os 

quais fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.” Intimem-se as partes desta decisão. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93184 Nr: 1966-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdSR, DCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” Analisando o caso em 

apreço, entendo que a decisão embargada realmente apresenta a citada 

omissão apontada pelo embargante/exequente, de modo que CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e 

passo a apreciar o pedido formulado pelo exequente, para assim 

DECLARAR O PONTO OMISSO: “Honorários sucumbenciais pelo 

executado, a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual, os 

quais fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.” Intimem-se as partes desta decisão. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93185 Nr: 1967-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdSR, DCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” Analisando o caso em 

apreço, entendo que a decisão embargada realmente apresenta a citada 

omissão apontada pelo embargante/exequente, de modo que CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e 

passo a apreciar o pedido formulado pelo exequente, para assim 

DECLARAR O PONTO OMISSO: “Honorários sucumbenciais pelo 

executado, a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual, os 

quais fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.” Intimem-se as partes desta decisão. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101894 Nr: 1403-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Locaff Manutenção de Máquinas e 

Equipamentos LTDA-ME, CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, 

Karina Lorençoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a citação dos executados Cesar Augusto de Carvalho Junior e 

Karina Lorençoni no endereço informado à fl. 52.

 Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Em relação à executada Locaff Manutenção de Maquinas e Equipamentos 

LTDA – ME, esta compareceu espontaneamente para apresentar 

embargos à execução, os quais foram distribuídos por dependência deste 

feito sob o nº 5105-18.2017.811.0086 – Código 108306, de modo que 

resta suprida a falta da citação, nos moldes do artigo 239, § 1º do Código 

de Processo Civil.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 
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prosseguimento ao feito em relação ao executado Locaff Manutenção de 

Máquinas e Equipamentos LTDA – ME, requerendo o que lhe for de dirieto, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100082 Nr: 269-02.2017.811.0086

 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: LLdS, MdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” A embargante aduziu 

que a decisão apresentaria contradição. Analisando o caso em apreço, 

entendo que a decisão embargada realmente está contraditória, pois as 

partes desistiram do feito considerando erro do próprio Cartório 

Distribuidor que distribuiu equivocadamente a petição, que estava 

claramente endereçada ao Centro Judiciário de Resolução de Conflitos – 

CEJUSC. Sendo assim, tendo em vista que as partes pugnaram pela 

remessa do feito ao CEJUSC e tal requerimento foi acolhido, CONHEÇO 

dos presentes embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para 

retificar o ponto contraditório e fazer constar a seguinte determinação: 

“Em vista do pleito dos requerentes para remessa destes autos ao Centro 

Judiciário de Resolução de Conflitos – CEJUSC, em virtude de erro na sua 

respectiva distribuição, ocasionado pelo Cartório Distribuidor, sem 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios.” 

Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 3306-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACGdS, RFdS, FdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” Analisando o caso em 

apreço, entendo que a decisão embargada realmente apresenta a citada 

omissão apontada pelo embargante/exequente, de modo que CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e 

passo a apreciar o pedido formulado pelo exequente, para assim 

DECLARAR O PONTO OMISSO: “Honorários sucumbenciais pelo 

executado, a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual, os 

quais fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

atribuído à execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil.” Intimem-se as partes desta decisão. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-15.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010414-15.2016.8.11.0086 Valor causa: $35,200.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: EDISON DE SOUZA BORGES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Nome: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: Rua 

CIDADE DE DEUS, S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogados do(a) REQUERIDO: LUIZ 

TERUO MATSUNAGA JUNIOR - MT0022246S, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 17 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL 

E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA 

DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - 

MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTHON DIAS DE MOURA (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. 

1001031-98.2017.8.11.0086 Valor da causa: $3,761.15 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO 

LTDA - ME Endereço: Rua dos Cedros, 110, W, Centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: 

HEVERTHON DIAS DE MOURA Endereço: Rua das Pitombeiras, 2524-W, 

Quadra 25, Lote 6, Jardim Europa, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME 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, 
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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. NOVA MUTUM, 17 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CRISTIANO PIZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002495-26.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO FRANCA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por parcela devidamente adimplida. 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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-40.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LAURO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010585-40.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOSE MARIA ARAUJO EXECUTADO: JOSÉ LAURO Vistos, 

etc. Defiro o Bacenjud, sem a intimação do réu da sentença, ante a revelia 

deste, torna-se desnecessária a intimação da sentença. Contudo, 

necessário o CPF da parte executada para que possa ser efetivada a 

diligência. Nova Mutum/MT, 17 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.: 118299 Nr: 2906-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Jonas Henrique Meldola da Silva - 

OAB:MT 15.530

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

memoriais finais escritos em favor do réu, o Dr. Jonas Henrique Meldola da 

Silva (OAB/MT 15.530), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de 03 (três) URH.

Intimem-se o causídico ora nomeado para apresentarem as alegações 

finais, no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 4210-38.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Saito, Leodinei Paulo 

Giacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 

14.196 B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE sobre ofício 

lançado às fls. 178, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87647 Nr: 3504-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo José Reickziegel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114162 Nr: 822-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à citação e intimação do 

réu Paulo Cristiano Kappes para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

11/10/2018, às 16h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-86.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO DALBERTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000527-86.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Cuida-se de ação revisional de contrato c/c consignação em 

pagamento, com pedido liminar de suspensão de restrição, movida por 

ZENILTON PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO 

S/A, pela qual o autor, sob o fundamento da existência de cláusulas 

leoninas, pretende a revisão do contrato nº 291969287, firmado em 

29/09/2015. É o breve relato. Fundamento e decido. 1. Da gratuidade da 

justiça. Presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade da justiça. A 

gratuidade da justiça compreenderá o contido nos incisos do §1º do art. 

98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, (i) a responsabilidade 

da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 

3º, art. 98); (ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. 2. Do pedido antecipatório. 

Com efeito, sabe-se que para a concessão da antecipação de tutela 

prevista no art. 300 do CPC, faz-se necessário, antes de tudo, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos que devem estar presentes cumulativamente para a 

concessão do pedido antecipatório. No caso em testilha, o pedido 

antecipatório deve ser indeferido. Primeiramente porque o contrato 

revisando fora confeccionado em 29/09/2015, isto é, há quase 03 (três) 

anos, vindo o autor, somente nesta data, promover a epigrafada ação, o 

que retira o perigo de dano. De outro lado, não há demonstração, “a priori”, 

que os juros cobrados (2,2900000%a.m. e 31,2800000%a.a.) 

encontram-se acima da taxa média de mercado para operações 

semelhantes, sendo certo que o simples fato de terem sido cobrados 

acima do percentual de 12%a.a. não configura abusividade. Neste sentido: 

[...] Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras 

não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de 

Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança 

abusiva [...](STJ - AgRg no REsp 1089525/MS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/02/2014). 

Ainda, saliente-se que, acaso procedente o presente feito, o autor será 

ressarcido das quantias indevidamente pagas, corrigidas monetariamente 

e com incidência de juros de mora, não havendo, destarte, prejuízo a ser 

suportado. Por fim, no que tange à consignação pretendida, a exordial não 

cumpre os requisitos necessários para o deferimento, mormente por 

inexistir o depósito da parte incontroversa ou caução idônea, 

verificando-se que a simples intenção autoral é de impedir a incidência dos 

encargos de mora e a inscrição negativa de seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito. Neste esteio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA, 

NO PONTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. A concessão da tutela está estribada em requisitos objetivos 

que a parte interessada deverá observar, ou seja: a) ação judicial que se 

discuta o débito contratual em seu montante total ou parcial, b) cobrança 

indevida que tenha escólio em jurisprudência pacificada no âmbito do STF 

e do STJ; e c) depósito de parte incontroversa ou caução idônea. 

Necessária demonstração inequívoca dos encargos excessivos, o que 

não pode ser presumido. A parte agravante sequer indica quais seriam as 

taxas aplicáveis ao caso concreto. Recurso desprovido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70075399550, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 07/06/2018). Agravo de 
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instrumento. Relação de consumo. Ação revisional de cláusulas 

contratuais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para 

excluir/ se abster de incluir o nome da autora dos órgãos restritivos de 

crédito, bem como para a ré não demandar judicialmente ação de busca e 

apreensão. O fato de estar discutindo o contrato em juízo, por si só, não 

afasta a possibilidade de inscrição do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito. Orientação do STJ no sentido de que em casos 

como o dos autos, o deferimento da tutela de urgência depende da 

presença das seguintes condições: I) Ação fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; II) efetiva demonstração de que a pretensão 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou do STJ e III) depósito da parcela incontroversa ou prestação de 

caução idônea. Enquanto não declarada eventual abusividade nas 

cláusulas do contrato, presume-se que os encargos discutidos em Juízo 

para o período da adimplência são regulares, o que impede a concessão 

da tutela requerida para a manutenção da posse do bem. Reforma da 

decisão para excluir ou se abster de incluir o nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito que deve ser condicionada ao depósito do 

valor incontroverso. DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJRJ – 

AI: 00505864620178190000 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL 

NITEROI, 1 VARA CÍVEL, Relator: JDS ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES 

RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/10/2017, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 05/10/2017). 

Dispositivo. Posto isso, ante a ausência dos requisitos autorizativos, 

INDEFIRO o pedido antecipatório formulado. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), para 

designação de dia e hora para realização da audiência de conciliação, 

com base no disposto no art. 8º da Resolução 125/2010 do CNJ. A 

audiência será realizada sob a condução de conciliador e em local a ser 

previamente designado pelo CEJUSC. Designada data, local e hora, cite-se 

e intime-se a parte ré. Frustrada a citação, ou para atender ao prazo 

previsto no art. 334 do NCPC, a Secretaria, independentemente de 

conclusão e despacho, fica autorizada a fazer nova remessa ao CEJUSC, 

para redesignação. Se as partes optarem pela mediação, ou requererem a 

realização de mais de uma sessão de conciliação, desde já fica o CEJUSC 

autorizado a redesignar, ou designar novas datas, tantas quantas forem 

necessárias, sem necessidade de conclusão dos autos. O prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias úteis, será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por) cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, devendo as partes 

serem cientificadas de tanto. As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Intime-se. Cumpra-se. NX, 6 de setembro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000410-95.2018.8.11.0012; Valor causa: $4,796.65; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n. 196812. Certifico ainda que agendei 

o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 07/11/2018 às 

16h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 10 de agosto de 2018 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR DA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000421-27.2018.8.11.0012; Valor causa: $9,593.30; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n.196816. Certifico ainda que agendei o 

Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 07/11/2018 às 

15h30min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 10 de agosto de 2018 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86737 Nr: 585-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVAN FERRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSEFINA VIEIRA COSTA 

- OAB:22341/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref.34: A advogada do embargante juntou petição de renúncia ao mandato 

que lhe foi outorgado, pugnando pela notificação do mandante a fim de 

constituir novo procurador.

 De acordo com o art. 112, caput, do Código de Processo Civil, o 

procurador renunciante deverá providenciar, ele próprio, comunicação de 

tal intenção a seu mandante, a fim de que este providencie a devida 

substituição.

Diante da ausência de provas nesse sentido, indefiro o requerimento, nos 

termos do art. 112, §1º, do Código de Processo Civil. INTIME-SE PARA 

PROVIDÊNCIAS.

Ademais, reitero a determinação de ref. 29, quanto ao pagamento das 

custas.

Após, certifique-se e tornem conclusos.

Nova Xavantina/MT, 11 de outubro de 2017.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000172-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (AUTOR(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 05(cinco) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 
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que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARIA NILDA PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000502-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA NILDA PALMEIRA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por MARIA NILDA PALMEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT. Sustenta a 

autora ser portadora de CID 10 – M 79.7 (Fibromialgia) e E 10.9 (Diabetes 

tipo 2), necessitando fazer uso dos medicamentos CYMBALTA – 60mg, 

PREBICAL – 75mg e JANUMET 50/1000. Entendendo preenchidos os 

requisitos autorizados, pretende, em sede de tutela de urgência, que os 

demandado sejam compelidos a lhe fornecer tais fármacos mensalmente, 

sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem. O NAT 

emitiu parecer às fls. 55/59, esclarecendo que a medicação objeto da lide 

não é contemplada pela lista do SUS. O Município de Nova Xavantina-MT 

apresentou os prontuários médicos da autora às fls. 63/74. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 1. Da gratuidade 

da justiça. No caso, a exequente apresenta insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais, de forma que defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. Saliente-se que a 

concessão da gratuidade não afasta: (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas. 2. Da antecipação da tutela. 

Analisados os autos, verifico que, embora esteja regulada junto ao SUS, 

os medicamentos objeto da demanda não foram prescritos por médicos 

integrantes de referido sistema. Ante o princípio da separação dos 

poderes, compete ao Poder Executivo estabelecer quais medicamentos 

disponibilizará por meio do SUS com vistas a efetivar o direito 

constitucional à saúde. Somente em casos excepcionais, com efetiva 

demonstração de omissão inconstitucional do Administrador Público, 

adquire o Poder Judiciário legitimidade para agir como legislador positivo. 

Contudo, considerando-se o parecer NAT haver consignado que a 

pretensão da autora pode ser atendida por meio da dispensação de 

medicação contemplada pelo SUS, concluo carecer a autora de interesse, 

ao menos nessa seara de cognição sumária e para fins de análise da 

tutela cautelar pretendida. Excepcionalmente nossa jurisprudência admite 

a concessão de medicamentos não previstos na lista do SUS, entretanto, 

para tal fim faz necessário que o médico prescritor aponte detalhamente o 

porque aqueles disponibilizados pelo SUS não atendem à demanda do 

paciente específico. Assim, ausentes os requisitos legais, indefiro o 

pedido liminar. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o pedido inicial no prazo legal 

(arts. 183 c/c 335, ambos do CPC), devendo juntar com suas defesas os 

documentos dos quais dispuserem para a prova de suas alegações, sob 

pena de preclusão, exceto na hipótese do art. 435 do CPC. Apresentada a 

defesa e havendo arguição de quaisquer das matérias elencadas no art. 

337 do CPC, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos para nova deliberação ou julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. NX, 8 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000376-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AUTOR(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000376-23.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, com pedido de tutela de urgência, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados. De acordo com o autor, ao editar a 

lei estadual 7.366/00, que criou o Fundo Estadual de Segurança Pública - 

FESP, o requerido autorizou a retenção de determinadas quantias e 

posterior abatimento da base de cáclulo do imposto em questão. Assim, 

entende a parte autora que o Estado réu vem descumprindo seu dever 

constitucional de repassar aos municípios o percentual de 25% da 

arrecadação do ICMS, nos moldes do art. 158, inciso IV, da CF/88, visto 

que o valor repassado encontra-se defasado pela permissão de 

compensação dos créditos outorgados do FESP. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo o processo no 

estado em que se encontra. Indefiro o pedido de tramitação do feito sob 

sigilo, posto não vislumbrar enquadramento nas hipóteses legais para tal 

fim. No que concerne ao pedido liminar, verifico que a pretensão autoral 

implica em declaração incidental de inconstitucionalidade da lei estadual 

que instituiu o FESP e, entendendo incidir ao caso as vedações descritas 

no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e no § 2º do artigo 7º da Lei 12016/09, 

improcede o pedido. Consigno, ainda, não restar demonstrada nesta seara 

de cognição sumária a verossimilhança necessária ao deferimento da 

liminar pretendida, estando igualmente ausente o perigo da demora quanto 

ao julgamento da pretensão ao final da fase instrutória, especialmente 

porque eventual provimento final da demanda garantirá ao autor o 

recebimento de seu alegado crédito. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do CPC. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência 

inaugural de conciliação, por não ser de praxe o comparecimento dos 

procuradores estaduais em solenidades designadas no interior do Estado. 

Cite-se o requerido, com envio dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal (arts. 183 e 335, ambos do CPC). Ciência ao 

Ministério Público para, caso queira, intervir no feito como fiscal do 

ordenamento jurídico. Às providências. NX, 15 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000427-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR JOAO KLOCZYNSKI (RÉU)

SONIA REGINA KLOCZYNSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000427-34.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JANDIR JOAO KLOCZYNSKI, 

SONIA REGINA KLOCZYNSKI Vistos. Ante o prescrito no art. 10 da Lei nº 

13.340/2016, suspendo o curso do presente feito até 27 de dezembro de 

2018. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Intimado e decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, conclusos. Cumpra-se. NX, 15 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79236 Nr: 1374-76.2016.811.0012
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVDS, JMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DHIONE MARQUES DE SOUZA, 

casado(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$ 162,17 (Cento e sessenta e dois 

reais e dezessete 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: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em face de 

DHIONE MARQUES DE SOUZA, brasileiro, estado civil ignorado, Serviços 

gerais rurais

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 66: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorridos sem resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria para 

exercício da curadoria do réu revel citado por edital.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Xavantina, 27 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90063 Nr: 2684-83.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TELMO ALVES DOS SANTOS, Rg: 

1117636-9. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 8.401,93 (Oito mil e quatrocentos e um reais e noventa e 

tres centavos)

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Em face de 

TELMO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, RG nº 1117636- 9 SJSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua José Rodrigues dos Santos, n°1150, Bairro 

Jardim Pitoluga, Barra do Garça/MT

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 42: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorridos sem resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria para 

exercício da curadoria do réu revel citado por edital.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 27 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104299 Nr: 2804-92.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, PHNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM DIAS DA SILVA, Cpf: 

96549203104, Rg: 326911, técnico agricola. 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: AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em face de JOAQUIM DIAS DA SILVA, brasileiro, técnico 

agrícola, estado civil não sabido, RG 326911 SSP/TO, CPF 965.492.031-04

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 58: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorridos sem resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria para 

exercício da curadoria do réu revel citado por edital.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 27 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82920 Nr: 3299-10.2016.811.0012

 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: KBDS, KLBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 05129242106, Rg: 2637301-7, Filiação: Henrique Gomes de Oliveira e 

Ester Ferreira Luz, data de nascimento: 05/06/1997, brasileiro(a), natural 

de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (66) 9983-8433. 

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 @Resposta 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: KASSANDRA BARBOSA DA SILVA, manteve um 

relacionamento com o senhor LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 

advindo deste o nascimento do menor, que se encontra aos cuidados da 

genitora – Requerente. Docu

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de alimentos, com pedido 

liminar, ajuizada por Kauan Lucas Barbosa de Oliveira, menor impúbere, 

neste ato representado por sua genitora Kassandra Barbosa da Silva, em 

face de Lucas Henrique Gomes de Oliveira, todos qualificados na 

exordial.Compulsando os autos constato que a relação de parentesco 

entre o menor K.L.B.O. e Lucas Henrique Gomes de Oliveira restou 

demonstrada, conforme certidão de nascimento colacionada na inicial, 

sendo o réu pai do infante.Atento aos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do CC e, considerando a idade 

da menor, bem como por ser obrigação dos genitores providenciarem o 
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sustento dos filhos, defiro parcialmente a liminar pleiteada e fixo os 

alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional vigente, bem como o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias como vestuário, 

medicamentos, tratamento médico e odontológico, devidos a partir da 

citação, eis que não demonstrados os gastos do autor e ganhos do 

genitor, ora réu.Nos moldes do art. 695 e seguintes do NCPC, remeta-se o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte 

autora para requerimentos.Havendo acordo, vista ao MP para 

manifestação e, após, volvam-me conclusos para deliberações. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 04 de julho de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 2314-70.2018.811.0012

 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: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA, 

Filiação: Maria Efigência Rita dos Santos, data de nascimento: 14/09/1961, 

natural de Barra do Garças-MT, casado(a), do lar. 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: VALDEMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, RG 0352230-0 SSPMT, CPF 284.290.361-72, residente na Rua 

Mato Grosso do Sul, 341, Tonetto em Nova Xavantina/MT, telefone (66) 

9.9614-1514, sem endereço eletrônico, por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, pelo DEFENSOR PÚBLICO, que no uso 

de suas atribuições legais e institucionais adiante subscreve, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no artigo 226, §6º da 

Constituição Federal, e demais legislações vigentes, propor a presente. 

AÇÃO DE DIVÓRCIO Em face de MARTA MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA, 

brasileira, casada, RG e CPF ignorados, residente e domiciliada em local 

não sabido,

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 08: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 19 de junho de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70606 Nr: 948-98.2015.811.0012

 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: SMDRD, MDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMAILTON WERMONEY DANTAS, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: SAMARA MARIA DOS REIS DANTAS(14/07/1997), 

menores impúberes, neste ato representado por sua genitora MAUREZIA 

DOS REIS SILVA, brasileira, solteira, balconista, RG nº 1042062-2 SSP/MT 

e CPF 771.879.891-72, residente e domiciliada na Rua Araras, B. Tonetto, 

Nova Xavantina/MT, CEP: 78.690-000, com telefone (66) 9636-3537, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pelo DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO que no uso de suas atribuições 

legais e institucionais adiante subscreve, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS em face de SIMAILTON WERMONEY DANTAS, brasileiro, 

solteiro, Funcionário Público

Despacho/Decisão: AUTOS N. 948-98.2015.811.0012 – Código: 

70606Vistos, etc. I. Presentes os pressupostos defiro o pedido do 

requerente, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º da que 

regula a assistência judiciária, suspendendo a exigibilidade das custas 

pelo prazo de 5 anos nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.II. Cite-se o 

Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

ciente que, não contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, arts. 285 e 297).III. Dê-se 

vistas ao Ministério Público.IV. A parte requerente, para querendo, 

impugnar, no prazo legal.Cumpra-se expedindo o necessário.Nova 

Xavantina-MT, 15 de maio de 2015.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 11 de abril de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75213 Nr: 2979-91.2015.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ELAINE RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

04771626146, Rg: 2290353-4, Filiação: Rosangela Ribeiro Camargo e 

Edson Pereira Silva, data de nascimento: 14/07/1994, natural de 

Goianesia-GO, solteiro(a), do lar, Telefone (66) 99617-3477. 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 
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proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de guarda e guarda provisória 

proposta ABEL RIBEIRO VIEIRA em desfavor de MARIA ELAINE RIBEIRO 

DA SILVA.O autor alega ser pai dos menores Jamilly Ribeiro Vieira e 

Lazaro Ribeiro Vieira, exercendo a guarda de fato dos filhos desde 

setembro de 2015.Pugna ao final primeiramente pelo deferimento da 

guarda provisória dos menores

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de ação de guarda e guarda 

provisória proposta ABEL RIBEIRO VIEIRA em desfavor de MARIA ELAINE 

RIBEIRO DA SILVA.O autor alega ser pai dos menores Jamilly Ribeiro 

Vieira e Lazaro Ribeiro Vieira, exercendo a guarda de fato dos filhos 

desde setembro de 2015.Pugna ao final primeiramente pelo deferimento da 

guarda provisória dos menores.Com a inicial vieram documentos.O 

Ministério Público Estadual manifestou-se na data de 9/12/2015, pelo 

deferimento da liminar para fixar a guarda provisória ao requerente. É o 

relato necessário. Decido.Primeiramente urge esclarecer que o rito é 

especial e tem prioridade absoluta (ECA, art. 155 e seguintes).Vê-se que 

os argumentos trazidos na peça inicial, demonstram satisfatoriamente que 

o genitor das crianças exerce a guarda de fato dos menores.Consta pelo 

termo de entrega e responsabilidade do Conselho Tutelar desta comarca, 

que a Sra. Maria Elaine Ribeiro da Silva passou a responsabilidade dos 

filhos ao requerente, ora genitor dos menores, tendo o mesmo se 

comprometido a cumprir todas as obrigações atendendo a Lei 

8.069/1990.Dessa forma, resta demonstrado que os argumentos trazidos 

na peça inicial bem como os documentos juntados, demonstram 

satisfatoriamente que o melhor para as crianças será ficar sob os 

cuidados do requerente, uma vez que os mesmos estão usufruindo de um 

ambiente familiar saudável e propício ao bom desenvolvimento dos 

menores.No mesmo sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de 

Justiça:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA - LIMINAR 

DEFERIDA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA - GENITORA PRESA 

PREVENTIVAMENTE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALTA DE 

INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DE ADVOGADOS - IRRELAVÂNCIA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DEFERIU A GUARDA - PRESERVAÇÃO DO 

INTERESSE DA INFANTE - RECURSO IMPROVIDO. Deve ser mantida a 

criança que está sob a guarda da avó, se ausentes o pai, em virtude de 

falecimento, e a mãe, em razão de prisão preventiva. Ao Judiciário 

incumbe o papel de resguardar o interesse da criança, evitando mudanças 

sucessivas da guarda e, por consequência, a instabilidade emocional e 

distúrbios psicológicos. (Número: 57945 Ano: 2011 Magistrado DES. 

MARCOS MACHADO).Destarte, o ideal é regularizar tal situação, já que se 

desconhecem quaisquer motivos para o indeferimento do 

pleito.CONCLUSÃO I. POSTO ISSO, com fulcro no artigo 33 da Lei n. 

8.069/90, defiro liminarmente a guarda provisória dos menores JAMILLY 

RIBEIRO VIEIRA e LAZARO RIBEIRO VIERA ao genitor, Sr. ABEL RIBEIRO 

VIEIRA, mediante termo de compromisso, em conformidade com os artigos 

170 e 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente.II. Cite-se a requerida 

para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, e após, ao autor 

para impugnar.III. Ciência ao Ministério Público.IV. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.V. O Senhor Escrivão 

deverá se atentar quanto às tarjas, devendo colocar no dorso dos autos a 

correspondente. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 24 de julho de 2018

Leide Vilela Neves 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: 1000216-95.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tamuraia Ferreira Pereira (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 17 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-80.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Dheison Costa dos Santos (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 17 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-93.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

Z M EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - ME (REQUERENTE)

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 17 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000230-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA ZAMPIERI BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 17 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000203-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (REQUERENTE)
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LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE TAL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 17 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

DAMIAO SOARES SOBRINHO (REQUERENTE)

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. Zélia 

Alves Bispo da Silva - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000533-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERENTE)

EDUARDO FRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO KOECHE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA -Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000803-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. S. (REQUERENTE)

C. A. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Certidão Certifico e dou fé que, nesta data, 

afixei o EDITAL DE CITAÇÃO no átrio do Fórum, lugar público de costume. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35731003

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 2541-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Carvalho Dores 

- OAB:, Antônio Luiz Ferreira - OAB:6.565/MT, Marco Antonio 

Pizzolato - OAB:68647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 290 c/c 321 do Código de 

Processo Civil, e item 456 da C.N.G.C/MT, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, 

com devidas baixas necessários.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 68980 Nr: 1270-85.2016.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1270-85.2016.811.0044 – Cód.: 68980

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

EDUARDO JOAQUIM NETO apresentou pedido de restituição de coisa 

apreendida consubstanciada em 01 (uma) máquina “Junkebox” digital, 

alegando ser proprietário da empresa Eduardo Joaquim Neto – ME, 

responsável pela fabricação, locação, licenciamento para reprodução de 

armazenamento digital de fonogramas e videogramas em máquinas 

“Jukebox” digitais.

 À fl. 18, o Parquet opinou contrariamente ao pedido formulado pelo 

requerente, uma vez que teria sido oferecida denúncia nos autos 57554, 

onde foi requerido o encaminhamento do laudo pericial da máquina de som, 

de modo que o bem apreendido ainda interessava ao processo.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de pedido de restituição de uma 01 (uma) máquina “Junkebox” 

digital por EDUARDO JOAQUIM NETO, argumentando que referido bem é 

indispensável como meio de sobrevivência.

 Da leitura atenta do pedido almejado, conforme se depreende dos 

documentos encartados nos autos, vislumbra-se que a máquina foi 

apreendida pela Autoridade Policial da Cidade de Gaúcha do Norte-MT, em 

poder de Valdina Francisca de Souza.

Analisando detidamente os presentes autos, observo que o requerente 

Eduardo Joaquim Neto demonstrou ser o proprietário da máquina, 

conforme documentos de fls. 09/15.

Dispõe o art. 120, caput, o CPP:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante.

Contudo, ainda que o artigo 120, caput, do Código de Processo Penal 

autorize de imediato a restituição do bem, o artigo 118 do mesmo codex 

prevê que a coisa não poderá ser restituída enquanto a mesma interessar 

ao processo.

 Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Com efeito, conforme cota ministerial há interesse na manutenção da 

máquina de som “jukebox” para instrução da ação penal, visto que ainda 

não foi realizada a perícia.

Ademais, o bem foi apreendido como instrumento para a prática do delito 

em questão, o que impede a sua restituição no presente momento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 

INTERESSE PARA A INVESTIGAÇÃO. 1. As coisas apreendidas não 
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poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118 - 

CPP). Estando as ações penais ainda em andamento, e não havendo uma 

razão instante que se sobreponha ao preceito legal que veda a restituição 

prematura dos bens, cumpre que e aguarde o desfecho dos processos. 2. 

Desprovimento da apelação. (TRF1 - ACR: 147423520094013400 DF 

0014742-35.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 21/01/2014, QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.538 de 04/02/2014).

In casu, estando a ação penal ainda em andamento, e não havendo uma 

razão instante que se sobreponha ao preceito legal que veda a restituição 

prematura dos bens.

Assim, entendo que o pedido restituitório não deve prosperar, 

considerando que não estão presentes os requisitos de admissão do 

mesmo, tendo em conta ainda que os autos principais já se encontram com 

denúncia recebida e em fase de instrução processual, já estando próximo 

o seu deslinde.

 Posto isso, com espeque nos argumentos ao norte apresentados, 

INDEFIRO o pedido de restituição formulado por Eduardo Joaquim Neto.

P.R.I.C.

 Transitada em julgado, não havendo mais nenhuma pendência, 

traslade-se cópia da presente decisão aos autos de nº 

2806-05.2014.811.0044 - Código 57554, desapensem-se dos autos 

principais e arquive-se com as baixas e anotações de costume.

Paranatinga/MT, 29 de agosto de 2016.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 82082 Nr: 3348-18.2017.811.0044

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vidotti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Damares Eliza Araújo - 

OAB:21523-0/MT

 Vistos.

Defiro pedido retro do MP, os dois itens.

Expeça=se a requisição, com prazo de 10 dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 81-04.2018.811.0044

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Mazalotti Danguy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as Partes às fls. 66-67, e, em 

consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o 

presente processo com apreciação do mérito.

Aguardem em arquivo, sem baixa, o termo do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 173-84.2015.811.0044

 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: Maria Duques Ramos

 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): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88011 Nr: 1475-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva, Elisangela Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Guanabara S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 06/12/2018 às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82665 Nr: 3627-04.2017.811.0044

 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 Chaves Viana David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:9889-B, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/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 requerida Dra Daniela Cabette de Andrade 

OAB/MT 9889-B não estava cadastrado no Sistema Apolo na data da 

intimação. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que o mesmo seja 

intimado do despacho adiante transcrita "Vistos.As partes indiquem 

eventuais provas a produzir, em dez (10) dias, vindo conclusos na fase 

do art. 357, do CPC.

 Intimem-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82082 Nr: 3348-18.2017.811.0044

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vidotti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Damares Eliza Araújo - 

OAB:21523-0/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 a patronesse, Dra Damares Eliza Araújo, para 

regularizar sua representação nestes autos, procedendo a juntada do 

instrumento procuratório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20527 Nr: 1974-16.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Pupo Machado Rocha, Isaías 

Ferreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82665 Nr: 3627-04.2017.811.0044

 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 Chaves Viana David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:9889-B, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

presentes os requisitos legais.Oficiem-se os órgãos de proteção de 

crédito (SPC e SERASA) para que promovam, em 72 (setenta e duas) 

horas, a retirada do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes.Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.Nos 

moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Citem-se os 

requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citados, os réus deverão ser cientificados de 

que o prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31563 Nr: 1990-28.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Nunes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converta a presente Ação para cumprimento de sentença no sistema 

Apolo e retifique a capa dos autos.

Ante a impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor/executado 

(fls. 100/105), recebo-a, sem efeito suspensivo, ante a ausência dos 

requisitos ensejadores da referida (§ 6º do art. 525 do CPC).

Intime-se a parte adversa para manifestar-se em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, com ou sem manifestação, certifique o necessário e, conclusos.

Intime-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000929-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

DURVALETA DUARTE MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 16 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001069-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO JOSE DELAI (REQUERIDO)

ANA PAULA BELLINTANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 16 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27240 Nr: 230-78.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Paula Amorim

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS em face de JOSE DE PAULA AMORIM, razão pela qual determino a 

exclusão da multa por descumprimento da decisão judicial, uma vez que 

excessiva para o caso, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Destarte, diante da concordância das partes no tocante 

aos valores apresentados pelo exequente, homologo o cálculo 

apresentado às fls. 168/171, para que surta os efeitos jurídicos 

legais.REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos 

Valores (RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e 

seguintes da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 

168/171.INTIMEM-SE as partes por meio dos seus representantes 

legais.CUMPRA-SE.Às providências.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 

2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em Regime de 

Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 29304 Nr: 2302-38.2010.811.0044

 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: Daniel Ambrósio de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Diante da concordância das partes no tocante aos valores apresentados 

pela parte autora, HOMOLOGO o cálculo de fls. , para que surtam jurídicos 

e legais efeitos.

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e seguintes da 

CNGC, observando-se os cálculos de fls. .

Com a disponibilização dos valores, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

sentença.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 31152 Nr: 1587-59.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Diante da concordância das partes no tocante aos valores apresentados 

pela parte autora, HOMOLOGO o cálculo de fls. , para que surtam jurídicos 

e legais efeitos.

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e seguintes da 

CNGC, observando-se os cálculos de fls. .

Com a disponibilização dos valores, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

sentença.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19287 Nr: 754-80.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquides Lucas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741, Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, 

Roseli Câmara de Figueiredo Pedreira - OAB:5359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Laercio Faeda - 

OAB:3589-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/O, Nelson Feitosa - 

OAB:3839/MT, Willian José de Araújo - OAB:3928/MT

 Código n° 19287

Vistos.

Defiro, parcialmente, o pedido de fls. 254/255, no• que tange a certificação 

quanto ao advogado atuante nos autos, uma vez que se faz necessário 

para garantia de validade dos demais atos processuais.

Portanto, certifique-se a secretaria quais os patronos atuantes nos autos, 

habilitados a receber intimações, retificando-se no sistema, se for o caso.

Quanto aos demais pedidos do exequente, indefiro, vez que se tratam de 

atos constantes nos autos e que não possuem relevância para o deslinde 

da demanda.

Outrossim, certifique-se quanto a interposição de eventuais recursos, bem 

como se há valores vinculados aos autos.

Na hipótese de não haver recurso interposto pelas partes, dê-se vistas ao 

exequente para se manifestar, dando prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 4581-50.2017.811.0044

 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: Construtora Campoy Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que ambas as partes manifestaram seu desinteresse na 

composição consensual, proceda-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada.

 Com efeito, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da 

defesa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 1092-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Affinity Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana dos Santos, Iracema Soares dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n° 55100

 Vistos.

 Aguarde-se em secretaria o julgamento do Agravo de Instrumento no 

1011397-32.2018.8.11.0000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14231 Nr: 674-87.2005.811.0044

 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: Flavio Roque Rippel, Iria Catarina Rippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2492

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para trazer aos autos ao documentos solicitados no ofício de fls. 

165, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81634 Nr: 3099-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Marques Borges, JAIRO MARQUES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidãoretro.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 28612 Nr: 1609-54.2010.811.0044

 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: José Valdivino de Araújo, Natividade da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o 

benefício de prestação continuada à parte autora, NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO HORAS), contando-se após a ciência desta 

sentença, sob pena de multa diária; desde a data da cessação indevida, 

em 30/07/2008 (fls. 73), observando-se os parâmetros a seguir:(...). Após 

esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).Isento de custas e despesas processuais, por se tratar 

da Fazenda Pública. Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

data da sentença (STJ, Súmula 111).Deixo de submeter a presente ao 

reexame necessário, diante do que estabelece o artigo 496, §3º do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, manifeste-se a parte autora para 

ulterior prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70005 Nr: 1642-34.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA KRASNIEVICZ BOTELHO, Cláudia 

Krasnievicz Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74884 Nr: 3526-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilza Maria Maciel Comercio ME, Evanilza 

Maria Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61786 Nr: 1350-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61783 Nr: 1347-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moreira da Silva - ME, Carlos Moreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33261 Nr: 1499-84.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28047 Nr: 1041-38.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Freitas Ltda, Marlon 

Queiroz de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19213 Nr: 683-78.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85870 Nr: 420-60.2018.811.0044

 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: Ivete Aparecida da Silva Roloff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

um dia após a cessação indevida do benefício de auxílio-doença 

(20/06/2017 – fl. 63), observando-se os parâmetros a seguir: (...) .À 

correção monetária, aplica-se o INPC, nos termos da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.ISENTO DE CUSTAS e despesas 

processuais, por se tratar de autarquia. CONDENO AINDA AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% sobre o 

valor das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 

111).DEIXO de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que 

estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, MANIFESTE-SE a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 

10 (dez) dias.Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Às providências.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63429 Nr: 2065-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdSA, SFdSA, JdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69754 Nr: 1546-19.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTCS, GBST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado do sistema BACENJUD, qual seja “CPF/CNPJ 

não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos”, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 1469-15.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 37,22 (trinta e sete 

reais e vinte e dois centavos), é irrisório em face da dívida, determino o 

desbloqueio do valor.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32110 Nr: 353-08.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sezefredo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alba Coimbra Marques - 

OAB:5120-B/MT

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado é irrisório em face da dívida, 

determino o desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32799 Nr: 1037-30.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, 

para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50873 Nr: 36-73.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pedro Nunes-ME, Antônio Pedro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22037 Nr: 815-04.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulino Lodi Rissini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

Procuradora Federal do IBAMA - OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado é irrisório em face da dívida, 

determino o desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26512 Nr: 2547-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, 

para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 1012-85.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria Guedes-ME, Beatriz Maria 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 1390-41.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E H Schmidt, Elza Hineraski Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado do sistema BACENJUD, qual seja “CPF/CNPJ 

não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos”, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29028 Nr: 2026-07.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Luiz Dal Ri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado do sistema BACENJUD, qual seja “CPF/CNPJ 

não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos”, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31230 Nr: 1664-68.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antonio Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - Procurador Federal MAT. 1873352 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31281 Nr: 1715-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Wessner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - Procurador Federal MAT. 1873352 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se a parte executada, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7139 Nr: 685-58.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Paranatinga de Secos e Molhados 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado é irrisório em face da dívida, 

determino o desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14633 Nr: 994-40.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walpeças Maquinas Agricolas e Ferragens 

Ltda -ME, Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que os valores de R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte 

centavos) e R$ 45,49 (quarenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos) são irrisórios em face da dívida de grande monta, determino o 

desbloqueio dos valores.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se a parte executada, pessoalmente ou por intermédio 

de seu advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 1631-10.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52475 Nr: 1684-88.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Almeida Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 18,60 (dezoito reais e 

sessenta centavos), é irrisório em face da dívida, determino o desbloqueio 

do valor.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52656 Nr: 1863-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 10,59 ( dez reais e 

cinquenta e nove centavos), é irrisório em face da dívida, determino o 

desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 2489-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Redman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, 

para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53406 Nr: 2607-17.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim V. Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor de R$ 21,39 (vinte e um reais e trinta e nove 

centavos) é irrisório em face da dívida, determino o desbloqueio do 

montante.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 2617-61.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvandir Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor de R$ 20,64 (vinte reais e sessenta e quatro 

centavos) é irrisório em face da dívida, determino o desbloqueio do valor.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63919 Nr: 2297-40.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. R. de Sousa - ME, Dilair Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 133,12 (cento e trinta 

e três reais e doze centavos), é irrisório em face da dívida, determino o 

desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 1332-62.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomeko Suzuki - ME, Tomeko Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66213 Nr: 59-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Rubia da Silva - ME, Marcia Rubia da 

Silva, Juracy Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado é irrisório em face da dívida, 

determino o desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66377 Nr: 175-20.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Humberto Sinivaldo 

Buque Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se a parte executada, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67529 Nr: 652-43.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Hiroiky França Kimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado do sistema BACENJUD, qual seja “CPF/CNPJ 

não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos”, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 3324-92.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosarinha Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o resultado restou infrutífero, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60910 Nr: 941-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, 

para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 2311-92.2013.811.0044

 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): DERILENES PEREIRA LEMOS, Gilmar Luis Morin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 2,43 (dois reais e 

quarenta e três centavos), é irrisório em face da dívida, determino o 

desbloqueio do montante.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 2334-48.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda, Valmir 

Fernandes Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samoel da Silva - 

OAB:5621/MT

 Vistos.

 Considerando o bloqueio realizado através do sistema BACENJUD, 

intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu advogado, 

para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 1545-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que os valores de R$ 24,71 (vinte e quatro reais e setenta 

e um centavos) e R$ 6,71 (seis reais e cinquenta e um centavos) são 

irrisórios em face da dívida de grande monta, determino o desbloqueio dos 

valores.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 182-51.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Dionisio Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 88,49 (oitenta e oito 

reais e quarenta e nove centavos), é irrisório em face da dívida, determino 

o desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51313 Nr: 506-07.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Luis Justiniano Ferreira, José Nilo Silva 

Ferreira, Geraldo Antônio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

 Considerando que o valor de R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove 

centavos) é irrisório em face da dívida de grande monta, determino o 

desbloqueio do valor.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se o executado, pessoalmente ou por intermédio de seu 

advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 367 Nr: 672-35.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonzaga dos Santos, Jaime Dias 

Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que os valores de R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete 

centavos) e R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos) são 

irrisórios em face da dívida de grande monta, determino o desbloqueio dos 

montantes.

Outrossim, tendo em vista o bloqueio realizado através do sistema 

BACENJUD, intime-se a parte executada, pessoalmente ou por intermédio 

de seu advogado, para se manifestar da penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62863 Nr: 1822-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o valor bloqueado, qual seja, R$ 2,85 ( dois reais e 

oitenta e cinco centavos), é irrisório em face da dívida, determino o 

desbloqueio do montante.

Assim, tendo em vista que o resultado restou infrutífero, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO- CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono 

o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora Dr. Antonio 

Gomes de Almeida Neto, da audiência de conciliação designada para o dia 

14/11/2018 às 16:00 horas, o qual 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010621-77.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON (ADVOGADO(A))

ADEVAIL ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 14/11/2018 às 16:40 horas, o qual 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

BRUNO ANTONIO TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLA GRANCE MARTINS (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 07/12/2018 às 15:30 horas, o qual 

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. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-77.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE ASSIS BISCO - EPP (REQUERENTE)

CATIANE MICHELE DIAS (ADVOGADO(A))

CLEYTON MARCELO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME CESAR BRAGAGNOLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a devolução da 

carta precatória juntada no Id 15991239, bem como requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISORIA DE JURADOS PARA O 

ANO DE 2019 - F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Peixoto de Azevedo – MT foram alistados para comporem o 

Corpo de Jurados no ano de 2019, nos termos do artigo 426 e seguintes 

do Código de Processo Penal, adiante transcritos (§ 2º, art. 426, CPP) os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73725 Nr: 2078-90.2015.811.0023

 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: ALDA SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO, ELETROLUX DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:MT 6252, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - OAB:OAB/SP 

N°200.86, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857

 Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, proposta 

pela parte autora objetivando condenação dos requeridos decorrente de 

vícios em refrigerador. Desta forma, em razão da relação de solidariedade 

oriunda do Código de Defesa do Consumidor, rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade de parte passiva.As partes são legítimas, capazes e estão 

devidamente representadas. Declaro o feito saneado.Considerando que a 

lide se reduz a eventual ocorrência de vício no produto (refrigerador) - 

bem de caráter essencial -, bem como, em eventual demora na realização 

da prestação da assistência técnica e a ocorrência de dano moral ao 

consumidor.Fixo os pontos controvertidos:I – Existência/Inexistência de 

vício no produto;II – Demora na prestação de assistência técnica por ser 

bem essencial:III – Oferecimento/Não Oferecimento de bem de reserva 

durante o período de reparo;IV – Comprovação que o vício foi 

solucionado;Defiro a produção de prova documental e testemunhal, 

eventual prova pericial demandará as partes a indicação dos fundamentos 

e necessidade para averiguação.I - Intimem-se as partes para indicarem 

querendo as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide;Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66880 Nr: 760-09.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AVELINO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos as contas para depósito do RPV, de fls. 160, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90221 Nr: 1457-88.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando para manifestar-se 

sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio 

ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90624 Nr: 1700-32.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CAVALCANTE DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Sinop-MT) para citação da parte devedora, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 2618-07.2016.811.0023

 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: ELEIR MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória (Alta 

Floresta-MT) para citação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21071 Nr: 3122-33.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARBOSA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos as contas para depósito do RPV, de fls. 172, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 1914-33.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos as contas para depósito do RPV, de fls. 97, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65593 Nr: 2867-60.2013.811.0023

 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: FRANCISCO ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos as contas para depósito des RPVs, de fls. 136/137, no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36794 Nr: 2916-77.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME, DERZI 

JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Código nº 36794

D E S P A C H O

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerido nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 2331-49.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DA SILVA SOUZA - ME, JUCELENE 

DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2331-492013.811.0023

Código nº 65080

D E S P A C H O

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DAS PARTES, devendo ser penhorados os veículos localizados 

via sistema Renajud (fls.114-116, consignando o prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação, advertindo que o silêncio será subentendido como 

concordância tácita.

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 de15 (quinze) dias.

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.

Não havendo interesse, designem-se datas para hasta pública, 

intimando-se as partes. Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o 

montante arrecadado na conta única deste juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71016 Nr: 313-84.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 313-84.2015.811.0023

Código nº 71016

D E S P A C H O

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DAS PARTES, devendo ser penhorado o veículo cujo bloqueio foi 

realizado via sistema Renajud (fls.47) – Toyota Hilux 4CSL DX, cor branca, 

ano/modelo 2004/2004, placa JZT5064 em nome do executado Jaime 

Sauer – CPF nº 395.301.831- (podendo o veículo ser localizado na Rua da 

Saúde, Kitnet 07, bairro Centro Antigo – Peixoto de Azevedo/MT – fls.82) 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita.

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 de15 (quinze) dias.

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.

Não havendo interesse, designem-se datas para hasta pública, 

intimando-se as partes. Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o 

montante arrecadado na conta única deste juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-CNPar

 O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a existência de aproximadamente 45.000 (quarenta e 

cinco mil) processos arquivados definitivamente nos arquivos do Fórum 

local;

 CONSIDERANDO a ausência de espaço físico para dar continuidade ao 

armazenamento das caixas de arquivo de maneira ordenada e organizada 

pelos Cartórios Judiciais;

 CONSIDERANDO as determinações elencadas na Portaria 113, de 28 de 

outubro de 2011, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que dispõe sobre 

o Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário;

 CONSIDERANDO a Recomendação n. 37, de 15 de agosto de 2011, a qual 

indica aos Tribunais as diretrizes de funcionamento do Programa Nacional 

de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME) e de 

seus instrumentos;

 CONSIDERANDO a tabela de temporalidade da área judicial e 

administrativa, disponíveis no site do CNJ - PRO NAME;

CONSIDERANDO a necessidade de listar os processos e documentos que 

se enquadram na respectiva tabela, para futura eliminação e a dificuldade 

de se concretizar essa tarefa em curto espaço de tempo;
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 RESOLVE:

DESIGNAR as gestoras judiciárias das Secretarias, Enoene Ferreira 

Teodoro da Silva, matrícula 9093, Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Laudicéia Souza Braz Santos, matrícula 5604, Vanir Maria Franco 

Silva, matrícula 2734 e a gestora geral Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis, matrícula 9895, para comporem a Comissão Permanente de 

Avaliação dos documentos judiciais e administrativos arquivados desta 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT;

ESTABELECER que o levantamento dos processos para fins de eliminação 

deve ser realizado de maneira ordenada, individual e gradativa, nos 

termos da tabela de temporalidade anexa, sendo cada gestor (a) da 

Comissão, responsável pelo seu respectivo cartório ;

ESTIPULAR o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do trabalho, 

podendo ser este prorrogado, em caso de justificada necessidade 

exposta pela Comissão;

ESTABELECER que poderão ser convocados os servidores das 

respectivas secretarias para laborarem em horário extraordinário, visando 

a celeridade necessária para conclusão dos trabalhos;

ESTABELECER que a eliminação de todos os processos judiciais e 

documentos selecionados pela Comissão, será precedida de publicação 

em Edital no Diário Oficial do TJ/MT - DJE , com prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, para o atendime nto a possíveis solicitações pelas suas 

partes;

DETERMINAR o descarte d os documentos/processos, após decurso do 

prazo para manifestação das partes, consignado que a eliminação deve 

seguir critérios de responsabilidade social e de preservação ambiental.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1002405-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA RODRIGUES (ORDENANTE)

AGRICOLA PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CAMARGO DE OLIVEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002405-43.2018.8.11.0013. 

ORDENANTE: MARTA DE OLIVEIRA RODRIGUES ORDENADO: NELSON 

CAMARGO DE OLIVEIRA Cumpra-se a presente Carta de Ordem, com 

urgência. Junte-se cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento 

cuja cópia acompanha a presente Carta nos autos principais. Após, o 

cumprimento, devolva-se com nossas homenagens de estilo. Pontes e 

Lacerda, 17 de outubro de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153670 Nr: 9724-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PEREIRA, GERALDO 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98850 Nr: 1594-08.2015.811.0013

 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: MARIA DO CARMO FERREIRA

 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:

 Malote Digital - Informe sobre valor resgatado

 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 

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

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123746 Nr: 5273-79.2016.811.0013

 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: Otacilia Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora apresentar 

contrarazoes ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25812 Nr: 866-16.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos do contador judicial, tendo em vista que foi utilizado 

o manual de cálculos da justiça federal e a sentença foi respeitada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140696 Nr: 3965-71.2017.811.0013

 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: CLEIDIANE ANUNCIAÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, Edilaine Aparecida Soares - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.01.2019, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 
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em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167644 Nr: 3942-91.2018.811.0013

 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 DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13.451

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.01.2019, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128672 Nr: 7512-56.2016.811.0013

 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: Mônica da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 1961-95.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, Alcilândio Souza de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWF MÁQUINAS LTDA-EPP, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971

 Com todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

rescindir o contrato celebrado entre as partes e CONDENAR a requerida a 

ressarcir o autor o valor efetivamente pago na quantia de R$ 31.142,10 

(trinta e um mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), com 

correção pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a partir da citação.Condeno 

ainda a requerida ao pagamento de todos os impostos correlatos à 

aquisição do maquinário objeto da lide, a ser apurado em liquidação de 

sentença.Determino ao autor que, no prazo de sessenta dias, proceda à 

devolução do maquinário objeto da lide ao requerido.Condeno o requerido 

ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários 

advocatícios ao patrono do autor, estes fixados em 10% do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Diante da sucumbência 

recíproca, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono do requerido em 10% do valor atribuído a título de indenização por 

danos morais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 1949-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: YTF, ITF, Celia Regina Travagini, Raíssa Travagini 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE CRISTINA 

BARBATO DA SILVA - OAB:9504

 Intime-se para pagamento, sob pena de decretaçãod e prisão civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Venham aos autos os cálculos atualizados e o n do cpf do executado na 

mesma petição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143471 Nr: 5026-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélvio Gomes de Moraes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85608 Nr: 3214-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandelice Pereira Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 45972 Nr: 2600-94.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Antunes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Notifique-se para que constitua novo aptrono e dê prosseguimento ao 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 1555-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vicente, José Luiz Vicente-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ao requernete para dar prosseguimento sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86040 Nr: 3667-21.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rastrabilidade e Certificação Animal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 Vistas à PFN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94551 Nr: 5402-55.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Celia 

Regina Travagini, Espólio de Leila Tiola, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 1360-36.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C. Construções e Comércio Ltda., Adalberto 

de Freitas Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47149 Nr: 3816-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Vistas à PFN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61222 Nr: 1562-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Sauer de 

Arruda - OAB:102907

 às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143072 Nr: 4883-75.2017.811.0013

 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 DA SILVA D EFREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143070 Nr: 4882-90.2017.811.0013

 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: José Cardoso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6963-12.2017.811.0013

 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: NEUZETE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

 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:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 
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sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145153 Nr: 5749-83.2017.811.0013

 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: VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 5670-07.2017.811.0013

 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: Eva dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1104-98.2006.811.0013

 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: Clelio Correa Lima, Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Cordeiro de Oliveira, Novaflex 

Embalagens Limitada, João Sebastião de Queiroz, Otavio Conceição 

Quinta, Luzia Terezinha de Souza Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 às prrtes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23782 Nr: 3112-19.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Registro Geral de Imóveis do lº 

Ofício, Oficial do Cartório de Paz de Porto Esperidião, Marcos Antonio 

Vieira, Airton Bernardino Leite, Cláudio Casar Gonçalves, Tereza Tuccilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 2577-51.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Costa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consorcio Saga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Mateus Dias - 

OAB:17617

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52858 Nr: 4204-56.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhambi Alimentos Norte Ltda, Celso Ludwig, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisângela Sanches Ferreira 

de Andrade - OAB:MT-15154, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B, Jaqueline Peres Lessi Lisandro - 

OAB:MT-15343

 Vistos.

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 684-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavarine, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, 

Rodrigo Sanchez Ribeiro, Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel La Cerda Lima - 

OAB:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63440 Nr: 3780-43.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Gomes de Amorim

 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: procurador Federal - OAB:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34741 Nr: 2208-28.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjaime Lopes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Pré-Alvará dos valores depositados em favor do autor como 

requerido às fls. 259.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPEL- Cooperativa de Mineração dos garimperos de Pontes e Lacerda 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001057-87.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

SILVIO JOSE RIBEIRO RÉU: COMPEL- COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS 

GARIMPEROS DE PONTES E LACERDA Vistos. SÍLVIO JOSÉ RIBEIRO, 

devidamente qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor de COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE 

PONTES E LACERDA/MT, também qualificada. O feito tramitou regularmente 

e, às fls. 78/79, informou-se a ocorrência de acordo entre as partes, 

motivo pelo qual requereu a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, 

do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se que as 

partes entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, de 

modo que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente 

quando seu objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre partes às fls. 78/79, 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 art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na 

forma do art. 90, § 2º, do NCPC. DEIXO de condenar as partes ao 

pagamento de honorários, observando-se o teor do acordo celebrado. 

INTIMEM-SE. Cumpridas as deliberações supra, 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. Pontes e 

Lacerda, 11 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000707-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE VELHO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZOLUZ FERNANDES DE LIMA (IMPETRADO)

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000707-02.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: MICHELE VELHO EIRELI – ME IMPETRADO: REZOLUZ 

FERNANDES DE LIMA Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

ajuizado por MICHELE VELHO EIRELI – ME contra REZOLUZ FERNANDES 

DE LIMA, ambos devidamente qualificados. Em apertada síntese, emerge 

dos autos que a impetrante explora o ramo comercial de feiras, 

congressos, exposições e festas, percorrendo o País com o evento “Food 

Truck Festival”, e que pretende realizar no Município de Pontes e Lacerda, 

entre os dias de 17 a 20 de maio de 2018, festival gastronômico a ocorre 

no período compreendido entre às 18h00min e às 23h00min. Todavia, 

assevera que a autoridade tida como coatora – na condição de Secretário 

Municipal de Fazenda -, alicerçada na Lei Complementar nº. 169/2017, 

restringiu as atividades da impetrante aos dias 17 e 18 de maio de 2018, 

das 8h00min às 18hmin, cerceando-lhe direitos previstos na CRFB/1988. 

Diante destes argumentos, pugna pelo deferimento de liminar que lhe 

permita realizar suas atividades no período compreendido entre os dias 17 

a 20 de maio de 2018, das 18h00min e às 23h00min. Juntou os 

documentos de fls. 18/29. Em decisão acostada às fls. 31/35, deferiu-se a 

liminar vindicada e se determinou a intimação da autoridade reputada como 

coatora para que prestasse informações. Às fls. 39/40, a impetrada 

trouxe informação de que expedira alvará de funcionamento em favor da 

impetrante, da forma requerida no pedido inaugural. Ao final, em parecer 

de fl. 44, o Ministério Público deixou de opinar quanto ao mérito da causa, 

em observância à Recomendação nº 34/2017-CNMP. Na sequência, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. Como dito no relatório, o 

fundamento do presente mandado de segurança restringe-se à expedição 

de alvará de funcionamento de evento gastronômico promovido pela 

impetrante. Tal panorama, conforme se verifica da leitura do interlocutório 

de fls. 31/35, ensejou inclusive a concessão liminar da segurança, haja 

vista que não seria lícito ao Poder Público – “in casu”, o Poder Executivo 

Municipal – impedisse a expedição do alvará de funcionamento do festival 

gastronômico denominado “Food Truck Festival”. Some-se a isto o fato de 

que o próprio Município de Pontes e Lacerda, ao prestar suas informações 

às fls. 39/40, reconheceu a procedência do pedido formulado no presente 

“writ”, consignando que expedira o alvará de funcionamento. Pelo 

exposto, com alicerce no art. 487, III, “a”, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de 

CONFIRMAR a íntegra da decisão liminar proferida às fls. 31/35, por seus 

próprios fundamentos. DEIXO de condenar as partes ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os honorários 

de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 

12.016/2009). INTIME-SE a impetrante, via DJE. NOTIFIQUEM-SE a 

autoridade apontada como coatora e o Município de Pontes e Lacerda. Por 

fim, em não havendo recurso voluntário, REMETAM-SE os autos ao e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, 

em observância ao teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000707-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE VELHO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZOLUZ FERNANDES DE LIMA (IMPETRADO)

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000707-02.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: MICHELE VELHO EIRELI – ME IMPETRADO: REZOLUZ 

FERNANDES DE LIMA Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

ajuizado por MICHELE VELHO EIRELI – ME contra REZOLUZ FERNANDES 

DE LIMA, ambos devidamente qualificados. Em apertada síntese, emerge 

dos autos que a impetrante explora o ramo comercial de feiras, 

congressos, exposições e festas, percorrendo o País com o evento “Food 

Truck Festival”, e que pretende realizar no Município de Pontes e Lacerda, 

entre os dias de 17 a 20 de maio de 2018, festival gastronômico a ocorre 

no período compreendido entre às 18h00min e às 23h00min. Todavia, 

assevera que a autoridade tida como coatora – na condição de Secretário 

Municipal de Fazenda -, alicerçada na Lei Complementar nº. 169/2017, 

restringiu as atividades da impetrante aos dias 17 e 18 de maio de 2018, 

das 8h00min às 18hmin, cerceando-lhe direitos previstos na CRFB/1988. 

Diante destes argumentos, pugna pelo deferimento de liminar que lhe 

permita realizar suas atividades no período compreendido entre os dias 17 

a 20 de maio de 2018, das 18h00min e às 23h00min. Juntou os 

documentos de fls. 18/29. Em decisão acostada às fls. 31/35, deferiu-se a 

liminar vindicada e se determinou a intimação da autoridade reputada como 

coatora para que prestasse informações. Às fls. 39/40, a impetrada 

trouxe informação de que expedira alvará de funcionamento em favor da 

impetrante, da forma requerida no pedido inaugural. Ao final, em parecer 

de fl. 44, o Ministério Público deixou de opinar quanto ao mérito da causa, 

em observância à Recomendação nº 34/2017-CNMP. Na sequência, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. Como dito no relatório, o 
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fundamento do presente mandado de segurança restringe-se à expedição 

de alvará de funcionamento de evento gastronômico promovido pela 

impetrante. Tal panorama, conforme se verifica da leitura do interlocutório 

de fls. 31/35, ensejou inclusive a concessão liminar da segurança, haja 

vista que não seria lícito ao Poder Público – “in casu”, o Poder Executivo 

Municipal – impedisse a expedição do alvará de funcionamento do festival 

gastronômico denominado “Food Truck Festival”. Some-se a isto o fato de 

que o próprio Município de Pontes e Lacerda, ao prestar suas informações 

às fls. 39/40, reconheceu a procedência do pedido formulado no presente 

“writ”, consignando que expedira o alvará de funcionamento. Pelo 

exposto, com alicerce no art. 487, III, “a”, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de 

CONFIRMAR a íntegra da decisão liminar proferida às fls. 31/35, por seus 

próprios fundamentos. DEIXO de condenar as partes ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os honorários 

de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 

12.016/2009). INTIME-SE a impetrante, via DJE. NOTIFIQUEM-SE a 

autoridade apontada como coatora e o Município de Pontes e Lacerda. Por 

fim, em não havendo recurso voluntário, REMETAM-SE os autos ao e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, 

em observância ao teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 11 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001975-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

EDILSON MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HOTTS TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001975-91.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$87,670.40; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000695-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por RAFAEL 

ANTONIO LAGES DUARTE, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15219779). Manifestação do autor ao ID nº. 

15663837. 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$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais). Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia 

ao caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o 

ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, 

com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ MANOEL DE ARAUJO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JOSÉ 

MANOEL DE ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15220085). Manifestação do autor ao ID nº. 

15663794. 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$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia 

ao caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o 

ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, 

com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000694-03.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUZIA ALMEIDA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por LUZIA ALMEIDA SILVA, 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. 

Devidamente citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 

15220300). Manifestação do autor ao ID nº. 15663811. 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$ 12.626,25 (doze mil 

seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco). Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao 

caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, 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, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DOS REIS (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000696-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

VALDECI VILELA DOS REIS. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por VALDECI 

VILELA DOS REIS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15200742). Manifestação do autor ao ID nº. 

15664786. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Deste modo, passo 

então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar 

a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao 

caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, motivo pelo qual 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002085-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002085-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$9,303.69; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - 

LEGAIS / CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002085-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002085-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$9,303.69; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - 

LEGAIS / CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002085-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))
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JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002085-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$9,303.69; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - 

LEGAIS / CONTRATUAIS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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))

 

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. 

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. 
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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

Intimação 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))

 

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. 

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 
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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

Intimação 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))

 

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. 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002243-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. L. S. (ADVOGADO(A))

D. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. L. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002243-48.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA REQUERIDO: GABRIEL LUCAS LOPES 

MARIO Vistos. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada para fixar alimentos provisórios em favor da autora, isto por 

que não há provas, ainda que indiciárias, do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consistente na necessidade dos alimentos 

reivindicados. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS CUMULADA COM 

REVISIONAL DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E 

DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA AFASTADA – RECURSO 

DESPROVIDO. “[...] A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do 

dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 

1.566, III), e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja 

plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para 

sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do 

alimentante (CC, art. 1.695)”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) [...]”. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 

03/08/2018)” PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos 

do artigo 189, II, do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 28 de janeiro de 

2019, às 14h30min. Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Após, VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

IRACI IRACEMA LUCATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001701-30.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CONCESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 15871060 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

IRACI IRACEMA LUCATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001701-30.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CONCESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 15871060 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEIMAR BUENO DE SOUSA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001770-62.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,812.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 
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a contestação de ID 15852440 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEY DIEGO SILVA DE ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002409-80.2018.8.11.0013 AUTOR: C. 

CELIDONIO NETO & CIA LTDA – ME. RÉU: ODINEY DIEGO SILVA DE 

ASSUNÇÃO. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada 

nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002412-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA (RÉU)

LUCILENE TEIXEIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002412-35.2018.8.11.0013 AUTOR: 

INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA. RÉU: LUCILENE TEIXEIRA 

SOARES. RÉU: VALDINEI DA SILVA. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: SÃO 

PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167601 Nr: 3930-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUSA MARIA DOMINGUES DA SILVA, 

Cpf: 69461872291, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: As partes casaram em 09 de Setembro de 1982, 

conforme certidão de casamento anexa. Estão separados desde Março de 

1983, ou seja, estão separados há 35 anos, e não desejam reconstituir a 

vida em comum. Durante a constância da sociedade matrimonial não 

tiveram filhos e não adquiriram bens.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a pesquisa junto ao sistema 

SIEL não obteve qualquer resultado que indicasse o paradeiro da 

requerida, DEFIRO o pedido formulado à fl. 31 (ref. 28) e, para tanto, 

DETERMINO a citação da ré por edital com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que, querendo, apresente a peça defensiva que entender cabível, 

fazendo-se consignar as advertências legais.Caso decorra o prazo de 

citação por edital “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de 

Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua 

Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone 

(65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é representado 

pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir 

Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas 

as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).Após, DÊ-SE vista 

dos autos à Defensoria Pública para que requeira o que entender 

cabível.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167555 Nr: 3901-27.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE FRORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiros, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para determinar o levantamento da constrição havida no 

imóvel penhora nos autos em apenso, cancelando-se a penhora 

registrada no R-5 datado de 24 de novembro de 2015, na matrícula 27.921 

do CRI de Pontes e Lacerda/MT.Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do Ministério Público, na forma do art. 

128, §5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 
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observando-se que houve o recolhimento nas fls. 15/16.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, OFICIE-SE ao Cartório de Registros de 

Imóveis respectivo para averbar o cancelamento da penhora registrada no 

R-5, datado de 24 de novembro de 2015, na matrícula do imóvel nº 

27.921.Na sequência, TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os 

autos principais, bem como EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento 

desta decisão. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143851 Nr: 5183-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA DIRCE SEBALHO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115961 Nr: 2196-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Soares, Thales Kendy Okuda Kihara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Delfino Barcelos, Espólio de Raymison 

Dias de Souza, Ediliane Gonçalves, Maria Nilza Ribeiro de Jesus, Osmar 

Correa Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte ré Ediliane 

Gonçalves e Espólio de Raymison Dias de Souza sem que houvesse 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166573 Nr: 3452-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

81/105 (ref. 39), 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.: 167894 Nr: 4064-07.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MATUCARI

 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 e dou fé que a contestação apresentada às fls. 50/71 (ref. 33) 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.: 165301 Nr: 2828-20.2018.811.0013

 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: GISLENE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 71/94 (ref. 25) 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.: 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:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

100/129 (ref. 44), 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.: 102934 Nr: 3325-39.2015.811.0013

 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: Marta da Silva Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

158/185 (ref. 108), 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.: 119527 Nr: 3388-30.2016.811.0013

 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: SIDELICE OLIVEIRA ROZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

130/157 (ref. 89), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 1205-23.2015.811.0013

 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: Municipio de Pontes e Lacerda - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÉRIO GONÇALVES MADRONA, CLÁUDIA 

CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA PAGLIARINE, Raudinei de Freitas Silva, 

ADRIANO LUIZ PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:MT-13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para o fim de ( i ) 

CONFIRMAR a decisão que concedeu a antecipação da tutela; ( ii ) 

DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 90 (noventa) dias, adotem 

as providências administrativas tendentes à regularização das obras 

eventualmente erigidas nos imóveis urbanos descritos na peça de 

ingresso, sob pena de desfazimento das construções.Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno os requeridos no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151518 Nr: 8662-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de citação para 

cumprimento no endereço indicado na inicial, uma vez à informação nos 

autos de que o requerido mudou-se do local.

INTIME-SE o autor, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

a realização de atos efetivos para o bom andamento da marcha 

processual.

No caso de inércia, PROVIDENCIE a Secretaria a intimação pessoal do 

autor, para que, em 5 (cinco) dias, regularize o trâmite do processo, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 767-65.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 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.: 154339 Nr: 10086-18.2017.811.0013

 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): LEANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra LEANDRO DE SOUZA PEREIRA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 86, o autor requereu a extinção do 

processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 86), o autor não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, em 

relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é 

certo que se trata de medida desnecessária, eis que o requerido não 

apresentou defesa nos autos.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o autor, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 86 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida às fls. 44/45.

 CONDENO o exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias. No 

entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, Rodolfo de Lara Campos - OAB:203546/SP

 Vistos.

INTIMEM-SE os embargados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se sobre os documentos juntados aos autos, “ex vi” do 

art. 437, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125614 Nr: 6043-72.2016.811.0013

 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: FABIO ALBUQUERQUE DA 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.

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por 

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA, devidamente qualificado, objetivando 

sanar a contradição que alega encontrar na sentença prolatada às fls. 

83/85, a qual não teria consignado corretamente a data inicial do 

recebimento do benefício.

Em seguida, vieram-me conclusos.
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É o que basta relatar. Decido.

O recurso de embargos de declaração, consoante inteligência do art. 

1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, obscuridade ou 

contradição em determinado julgado.

Com efeito, analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico 

assistir razão ao autor, porquanto a sentença de fls. 83/85, a despeito de 

ter acolhido integralmente o pedido formulado na inicial, registrou 

incorretamente a data inicial para o percebimento do auxílio doença.

Por tais considerações, CONHEÇO dos presentes aclaratórios e 

DOU-LHES PROVIMENTO para, fazendo integrar a sentença de fls. 83/85, 

conceder o auxílio doença em prol do autor a partir da data do 

indeferimento do pedido administrativo, datado de 29 de outubro de 2013 

(fl. 11).

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 4384-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiane Blanch Benites - 

OAB:23580

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, para 

que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos 

honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 5286-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Leonora de Souza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moura de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Marques Andrade 

- OAB:17.098

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 260 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, mediante 

anotação do término na Sistema Apolo, remetendo-se os autos ao arquivo 

provisório (art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95717 Nr: 221-39.2015.811.0013

 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): Ronivaldo Alves Marques, R. A. MARQUES - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESENTRANHE-SE o mandado de avaliação do imóvel penhorado nos 

autos, devendo o oficial de justiça proceder à avaliação do bem, ainda que 

por estimativa, caso o mesmo se encontre fechado.

CUMPRA-SE, providenciando-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142394 Nr: 4585-83.2017.811.0013

 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: Evanira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina de Jesus

 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 ROSALINA 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 EVANIRA BARBOSA, 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 Itabirinha, Estado 

de Minas Gerais, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada 

(fl. 14).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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002410-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002410-65.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

WALDECI LELES MARTINS. EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos. WALDECI LELES MARTINS, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Carreou à inicial os documentos de folhas retro. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o autor, na inicial, atribuiu à 

causa, o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Desta maneira, 

considerando que o Estado de Mato Grosso é quem figura no polo passivo 

da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado 

diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000747-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. P. B. (AUTOR(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO (ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DOS SANTOS BEARIZ OAB - 111.640.851-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000747-81.2018.8.11.0013. AUTOR: V. 

H. P. B. RÉU: VALDIRENE PEREIRA. Vistos. V. H. P. B. representado por 

seu genitor Florêncio dos Santos Beariz ajuizou a presente AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor de VALDIRENE PEREIRA, 

devidamente qualificada nos autos. Segundo consta dos autos, o autor é 

fruto de união estável entre seu representante e a requerida. Em razão do 

término do relacionamento, através de instrumento particular, acordaram 

que um dos bens adquiridos durante a união, qual seja, o imóvel 

denominado “LOTE 19-REMANESCENTE DA QUADRA 04 – LOTEAMENTO 

JARDIM SANTA FÉ I, localizado neste Município e comarca de Pontes e 

Lacerda-MT, medindo 187,50m² (cento e oitenta e sete metros e cinquenta 

centímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.539 do RGI local, de 

28/11/2016”, seria escriturado em nome do menor, ora autor, o que de fato 

foi feito. Além disso, acordaram ainda, que a guarda do menor (autor) 

seria compartilhada entre o casal, e residiria com sua mãe, ora requerida. 

Acontece que em 10 de novembro de 2017 a guarda definitiva do menor 

foi concedida ao seu genitor. Sendo responsável por cuidar dos 

interesses do menor, em 20 de abril de 2018 notou que a propriedade do 

autor havia sofrido invasão por parte da requerida, realizando até mesmo 

construção no local. Diante de tal ato, notificou a requerida 

extrajudicialmente com intuito de abstê-la dar continuidade à construção, 

no entanto, a requerida não desocupou a propriedade e sequer cessou a 

construção. Portanto, requereu pela presente que o autor fosse 

reintegrado na área do imóvel em questão. Carreou à inicial os 

documentos de ID nº. 13352518, 13352561, 13352607, 13352691, 

13352736, 13352775, 13352805. Em decisão proferida ao ID nº. 

13668574, o pleito liminar de reintegração de posse foi deferido. A ré foi 

citada ao ID nº. 14248209, tendo apresentado contestação ao ID nº. 

14431301. Impugnação apresentada ao ID nº. 14655453. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A 

hipótese versada, em observância ao disposto no art. 355, I, do NCPC, 

admite o julgamento antecipado, a despeito dos requerimentos 

concernentes à produção de prova formulados pela ré, uma vez que a 

questão controvertida apenas diz respeito à possibilidade ou não do 

requerente indenizar a requerida pelas benfeitorias realizadas no imóvel, 

no valor informado de R$ 33.267,84 (trinta e três mil duzentos e sessenta 

e sete reais e oitenta e quatro centavos). Ademais, conforme consta do 

relatório e após análise de todo o emaranhado de documentos do qual se 

compõe o presente feito, ressai dos autos que o pedido comporta 

procedência. Assim, de acordo com o conteúdo normativo dos arts. 554 e 

seguintes do NCPC, tem-se que para se aferir a viabilidade da ação de 

reintegração de posse, mister se faz comprovar o cumprimento de todos 

os seus requisitos, quais sejam, (i) a sua posse, (ii) a turbação, (iii) a data 

da turbação e (iv) a continuação da posse ou a sua perda. A posse é a 

exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a 

questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 

1.196, assim dispõe: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Quando se suscita posse mansa/pacífica/tranquila, trata-se 

daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, 

ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo 
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exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório. Já 

a posse pública e notória, é aquela que se externa pelo conhecimento 

público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a 

coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor. A esse 

respeito, vislumbra-se de todo o processado que o autor comprovou, 

desde a inicial e suficientemente, todos os requisitos necessários à 

procedência do pedido, como dito alhures. Isto porque os documentos 

carreados à inicial, especialmente o de ID nº. 13352691 são o bastante 

para demonstrar a posse exercida pelo autor, ainda que indireta, na 

condição de proprietário do imóvel. O termo de guarda definitiva comprova 

que a partir de 10 de novembro de 2017 o genitor tornou-se o responsável 

pelo autor, bem como pela administração de seus bens. O esbulho, e a 

data do esbulho restaram demonstrados através das fotos de ID nº. 

13352805, bem como através dos comprovantes de compra de materiais 

para construção trazidos juntos com a contestação, com datas 

posteriores à notificação extrajudicial de 24 de abril de 2018, 

demonstrando que apesar de cientificada, a requerida continuou no 

imóvel, inclusive realizando reformas. Não restou comprovada a boa-fé da 

requerida para fazer jus à retenção das benfeitorias, conforme pretendido 

na contestação, uma vez que após notificada, continuou a realizar 

reformas. Por tais motivos, resta-se prejudicado o pedido da requerida 

quanto à produção de prova, a fim de apurar o valor da benfeitoria 

construída. Destarte, diante do acima exposto e haja vista a existência de 

substrato probatório a evidenciar o direito do autor, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na matrícula 

nº. 26.539 do RGI local. Em cumprimento ao princípio da causalidade, 

CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, sendo estes ora 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante estatui o art. 85, § 8º, do 

NCPC. No entanto, tais quantias ficam isentas de exigibilidade, na forma do 

art. 98, § 3º, do NCPC, haja vista que CONCEDO à parte ré as benesses 

da assistência judiciária gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. 

EXPEÇA-SE mandado de reintegração definitiva na posse do imóvel, em 

benefício do autor. Ao final, em nada sendo requerido pelos interessados 

no prazo de 15 (quinze) 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. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165237 Nr: 2799-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847, Kélcio Júnior Garcia - OAB:MT/ 8169

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 96014 Nr: 351-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O, Edno de França Barreto - 

OAB:MT 10.274

 Visto.

ABRA-SE vistas àss partes para que tomem ciência do retorno dos autos 

e, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas, no máximo 

5 (cinco), para deporem em plenário, podendo, inclusive, juntar 

documentos e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e 

seguintes, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145637 Nr: 5965-44.2017.811.0013

 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): Wanderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:9869/O

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando 

WANDERSON JESUS DE ASSIS e fixo o regime semiaberto para o 

cumprimento do restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o 

art. 112, da Lei n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais).Diante da 

ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não 

existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, 

ficará o recuperando em situação de PRISÃO DOMICILIAR.Desde já o 

recuperando ficará sujeito a cumprir as seguintes condições:(...)Sem 

prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, art. 

41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, caput 

e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como 

atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do 

executado”.Objetivando evitar prejuízo ao apenado, o marco para efeito de 

progressão será retroativo à data de 29/08/2017.Expeça-se o competente 

ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME em favor do reeducando 

WANDERSON JESUS DE ASSIS, colocando-o em liberdade, salvo se por 

outro motivo deva permanecer preso.Designo audiência admonitória para o 

dia 30 de novembro de 2018, às 15h00 (Horário de MT).Ciência ao 

Ministério Público e Advogado Constituído.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55063 Nr: 5788-61.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 É de se ressaltar, ainda, que meras condições pessoais favoráveis são 

insuficientes para elidir os pressupostos considerados na aludida decisão, 

consoante firme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ): O 

Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que 

persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, 

CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 

(Habeas Corpus nº 284.593/SC (2013/0407262-4), 5ª Turma do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 06.02.2014, unânime, DJe 12.02.2014).O Enunciado nº 43 

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, do TJMT, também é no mesmo 

sentido (eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem 

motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os 

requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema). Desta 

maneira, entendo que estão presentes os pressupostos do art. 312 e dos 

requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, 

havendo a necessidade de garantia da ordem pública, a aplicação da lei 

penal e a garantia da instrução criminal autoriza a segregação cautelar.Por 

todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão 

preventiva.Intime-se a defesa para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal, sob pena de multa e expedição de ofício à OAB. Intime-se, 

ainda, para fornecer o endereço atualizado do acusado.Intimem-se o réu, 

Ministério Público e a Defesa Técnica.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 116365 Nr: 2309-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Augusto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 160849 Nr: 829-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Juscelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Henrique Frasson 

Camargo - OAB:PR-87962

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172895 Nr: 5975-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 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:

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37634 Nr: 131-12.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Aparecida de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZENILDA APARECIDA DE FRANÇA, Cpf: 

03558556151, Rg: 2168542-8, Filiação: Pedro Fernandes França e Maria 

Aparecida Teixeira de França, data de nascimento: 09/02/1984, 

brasileiro(a), natural de Pitanga-PR, convivente, do lar, Telefone 

65-9647.7284. 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. A ACUSADA POSSUI O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar Zenilda Aparecida de França pela prática do 

crime do artigo 155, §4º, II e IV c/c art. 71 (por seis vezes), ambos do 

Código Penal, de modo que passo a dosar as penas a serem aplicadas, 

em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado à denunciada, 

considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que a 

acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo 

violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do 

tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é 

que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado à 

denunciada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistindo 

circunstâncias agravantes, e a atenuante não se aplicando ao caso em 

deslinde, mantenho a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição 

de pena, torno definitiva a pena, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Ocorre que, se tratando de delitos na forma continuada, nos 

termos da fundamentação, aumento a pena de metade, fixando-a, em 

definitivo, em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, esta à 

base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por 

necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.Em atenção 

ao artigo 387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime 

inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em 

detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não 

haverá alteração do regime.Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, 

“c”, do Código Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de 

regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 36 do Código Penal, 

fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.Tendo em conta 

o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que a ré preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas pelo juízo da execução.CONSIDERAÇÕES 

FINAIS.Considerando que nos autos não existem elementos suficientes 

para aferir prejuízos sofridos pelas vítimas, a sociedade, deixo de fixar 

valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, nos 

termos do art. 387, IV do CPP.Condeno a ré em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em 

julgado:a) lance-se o nome da acusada no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) expeça-se guia de execução penal;d) 

remetam-se os autos ao contador para calcular as custas processuais e a 

pena de multa aplicada e após;e) intime-se a ré, na forma do artigo 51 do 

Código Penal, para pagá-la em até dez dias e, na hipótese de não 

pagamento ou de o devedor não ser encontrado, proceda a secretaria na 

forma do item 7.32.2 da CNGC.Cumpra-se expedindo o necessário 

arquivando-se 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, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de agosto de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz 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: 1000645-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO (ADVOGADO(A))

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

 

a I N T I M A Ç Ã O de Vossa Senhoria, para adimplir a obrigação 

estabelecida pela sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 10% sobre o 

valor da condenação. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 – do CPC. VALOR DO DÉBITO PARA 

PAGAMENTO: R$ 21.625,14 (vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco 

reais e catorze centavos), conforme ID. 14750748.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - 514.437.081-00 

(PROCURADOR)

 

Intimações das partes promovente, promovida e patronos para 

comparecerem a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, 

às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001023-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

 

Intimações das partes promovente, promovida e patrono para 

comparecerem a audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018 

às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. SILVA ALCANTARA - ME (REQUERENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO & BRITO LTDA (REQUERIDO)

VALMIR BURDZ (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O da parte promovida para adimplir a obrigação 

estabelecida pela sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 10% sobre o 

valor da condenação. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 – do CPC. Conforme decisão: "Vistos. 

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada 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, sua impugnação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA (ADVOGADO(A))

NILMAR DE FREITAS MIOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 19 de dezembro de 2018, 

às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S. N. (ADVOGADO(A))

C. C. S. R. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 19 de dezembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. E. (REQUERENTE)

J. R. S. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 19 de dezembro de 2018, 

às 14h10min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S. N. (ADVOGADO(A))

E. S. E. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 19 de dezembro de 2018, 

às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes para comparecer a audiência designado para o dia 

26 de novembro de 2018 às 14H30min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ROSA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001036-14.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VANTUIR ROSA DIAS 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 
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devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – AUSENCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeito tal preliminar. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de imposição de obrigação de 

fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por VANTUIR ROSA DIAS, 

por meio da defensoria pública do Estado de Mato Grosso em face de 

Município de Pontes e Lacerda/MT e Estado de Mato Grosso. Narra que 

“sofre de fortes crises de epilepsia (CID-G40.0) e necessita do uso de 

medicamentos contínuos para controlar tais crises, conforme atestado 

médico anexo e solicitação de medicamentos feita pelo médico público 

José Roberto Alvares, CRM - 1064/MT. Os medicamentos necessários são 

utilizados mensalmente, sendo uma caixa com 60 comprimidos de Tegretol 

Cr 400mg, três caixas com 30 comprimidos cada de Torval 500mg e duas 

caixas com 30 comprimidos cada de Donaren Retard 150mg” e mais todos 

os medicamentos, tratamentos e procedimentos que se fizerem 

necessária para o tratamento de sua doença, conforme evolução do 

tratamento”. Que por ser hipossuficiente (consoante ficha anexa), não 

possui condições financeiras de arcar particularmente com os custos dos 

medicamentos. Houve parecer do NAT porem sem parecer de profissional 

farmacêutico, limitando-se a informar se os medicamentos são ou não 

fornecidos pelo SUS. Do laudo verifica-se que os medicamentos são 

fornecidos pelos SUS, sendo responsabilidade do Município pela sua 

distribuição – com exceção ao medicamento TRAZODONA - DONAREM. 

Diante das alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora 

pleiteada, nos seguintes termos: Posto isso, defiro a antecipação de tutela 

pretendida, inaudita altera parte, para determinar aos Requeridos 

providenciem, imediatamente e de maneira continuada, os medicamentos 

Tegretol Cr 400mg (uma caixa com 60 comprimidos), Torval 500mg (três 

caixas com 30 comprimidos cada) e Donaren Retard 150mg (duas caixas 

com 30 comprimidos) ou tratamentos necessários à preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Outrossim, fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento da presente decisão. (ID 13745734) . Em Agravo 

a decisão liminar, houve a suspensão quando ao deferimento do 

fornecimento do medicamento TRAZODONA – DONAREM, por não fazer 

parte dos medicamentos fornecidos pelo SUS, conforme informações do 

NAT. E ainda, limitou a multa fixada pelo juízo ao teto do Juizado Especial 

da Fazenda Publica, qual seja 60 (sessenta) salários mínimos. O Município 

de Pontes e Lacerda requereu, por tanto, a extinção do feito ante a falta 

de intercedesse de agir. E requereu a intimação da parte requerente para 

comparecer a Farmácia Municipal (que fica ao lado da Secretaria de 

Saúde), para realizar cadastro e assim receber os medicamentos. Há nos 

autos ainda, declaração da esposa do autor, de que tomou ciência da 

necessidade em se proceder o referido cadastro administrativo. Instado a 

se manifestar por meio da Defensoria Publica, não houve qualquer 

requerimento ou objeção. A saúde não se constitui em mero interesse do 

indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se 

os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao 

espaço existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). O princípio da reserva de 

administração, como uma das particularizações do princípio da separação 

de poderes, e o princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para 

o deferimento das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o 

princípio da dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como 

Estado de Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente 

afirmação. Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

CONFIRMO a tutela já deferida com devidas ressalvas contidas decisão do 

agravo, ou seja, que exclui o dever das requeridas em fornecer o 

medicamento DONAREM, por não ser fornecido pelo SUS, e ainda, por 

conter medicamentos alternativos, mas que dependem de autorização e 

receituário medico, mantendo os demais medicamentes solicitados na 

inicial que são de responsabilidade do SUS e, que, o Município já se dispôs 

e orientou o requerente em como proceder para recebe-los; bem como 

que o teto da multa estabelecida passa a ser de 60 (sessenta) salários 

mínimos em caso do não fornecimento dos medicamentos. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000563-62.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA 

D'OESTE Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam 

os autos sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por NEUZA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada e representada pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CONQUISTA D'OESTE. Aduziu a parte autora 

em suas razões iniciais que “está com doença oftalmológica no olho 

esquerdo, em razão de diabetes, com quadro de descolamento de retina. 

Como tratamento necessita realizar procedimento cirúrgico de Injeção intra 

vítrea de anti angiogenico e vitrectomia posterior e implante de ilio. O 

procedimento, como expressamente consignado no laudo médico 

assinado pela Oftalmologista Amanda Garcia de Brito, é urgente e, caso 

não realizado, poderá levar a cegueira”. Houve a determinação do juízo 

para que oficia-se o NAT. A conclusão do parecer depreende-se que 

quanto a “Facectomia com implante de LIO”, não há urgência, porem a 

demora na realização do procedimento pode gerar padecimento do 

paciente; quanto ao procedimento de vitrectomia posterior, que há 

urgência, pois pode acarretar perda definitiva da visão do olho afetado; 

quanto a Injeção intra vítreo de anti-angiogênico – também há urgência, 

pois que tambem envolve risco de perda definitiva da visão (ID 9847772). 

Diante das alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora 

pleiteada: Posto isso, defiro a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA inaudita altera 

parte, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS e multa diária, no 

valor sugerido de R$ 1.000,00, em face da autoridade responsável pela 

realização do ato, a fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que 

providencie, imediatamente, procedimento cirúrgico de Injeção intra vítrea 

de anti angiogenico e vitrectomia posterior e implante de ilio, bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas e ao 

Munícipio de Conquista D´Oeste translado e estadia necessários para a 

intervenção cirúrgica. Outrossim, fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão. – ID 

9849198. À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no 

exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, 

III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da 

Constituição da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, 
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depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. 

Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Conquista D’Oeste, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Municipio de Conquista, destacou ainda que “aguarda o agendamento dos 

procedimentos cirúrgicos pelo Estado de Mato Grosso e/ou informação 
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quanto ao agendamento em rede particular, para que cumpra a ordem e 

providencie o traslado e a estadia da Autora”. Instado o Ministério Publico 

a se manifestar no processo, como fiscal da lei, pugnou pela procedência 

da pretensão autoral, devidamente fundamentada e em consonância com 

as normas, legislações e jurisprudências pertinentes ao caso em apreço. 

A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em 

autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em 

análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "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". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora NEUZA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, qual seja, doença oftalmológica no olho esquerdo, 

em razão de diabetes, com quadro de descolamento de retina, para que 

realize o procedimento cirúrgico de Injeção intra vítrea de anti angiogenico 

e vitrectomia posterior e implante de ilio, bem como outros procedimentos 

ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, 

devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de 

dúvidas quanto às especificações técnicas no prazo de 30 (trinta) dias, 

assim como que o MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE forneça os meios 

necessários de deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante 

indicado por ele quando da realização do tratamento médico ora deferido, 

sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do 

tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 10 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 16 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000566-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARLOTE (AUTOR(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FARIAS PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de ação de manutenção de posse 

c/c tutela de urgência ajuizada por IRACI CARLOTE em face de RAUL 

FARIAS PINTO, já qualificados nos autos. Pois bem. Em análise detida do 

feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, segunda parte, do 

NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 23 de outubro de 2018, às 15h40min 

(MT) para a realização de audiência de justificação prévia. INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu advogado, consignando que esta deverá 

notificar as suas testemunhas, ou, trazê-las no dia e hora aprazados para 

a realização do ato. CITE-SE o requerido e INTIME-O, com a máxima 

urgência, para que compareça à audiência, acompanhado de advogado, 

constando que terá o prazo de 15 dias para contestação, que se iniciará 

após a decisão sobre o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.). 

OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 08 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73710 Nr: 381-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mesquita de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abelmario Luis Vilela, Roniclei dos Santos 

Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel - OAB:, DJALMA CUNHA 

MARTINS FILHO - OAB:5961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:MT 10.956, Ângelo Bernardino de Mendonça Junior - 

OAB:OAB/MT 16.330, Paulo Ricardo Feitoza Matos - OAB:21913/0

 Destarte, diante da imprevisão processual da via eleita, aliada à 

inexistência de elementos capazes de promover o juízo de retratação, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pelo requerido 

RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI.No mais, acerca da impugnação à 

proposta de honorários periciais apresentada pelo autor, INTIME-SE a 

empresa nomeada para a execução dos trabalhos, a fim de que se 

manifeste nos autos, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 78164 Nr: 219-61.2018.811.0014

 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: Ricardo Brito Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 VISTO,

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada 

por RICARDO BRITO VASCONCELOS em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, já qualificados nos autos.

Inicialmente, vislumbra-se que inviável a tentativa de conciliação, pois as 

partes já manifestaram ter interesse na autocomposição.

No mais, verifica-se que o feito está em ordem, não há preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, nem irregularidades a serem 

sanadas, motivo pelo qual DECLARO saneado o processo.

No mais, porquanto devidamente justificada, DEFIRO a produção de prova 

pericial médica postulada por ambas as partes, e, via de consequência, 

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do médico.

Considerando ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e, tendo a 

parte requerida postulado pela produção de prova pericial, DETERMINO 

que os honorários periciais sejam pagos pela demandada.

Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição do 

expert, indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com cópia dos quesitos das 

partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local 

para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir, INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 

477, parágrafo único).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 1200-90.2018.811.0014

 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: Adelci Guedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 22 de janeiro de 2019, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80337 Nr: 1193-98.2018.811.0014

 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: Ildenir Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 22 de janeiro de 2019, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79755 Nr: 974-85.2018.811.0014

 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: Aparecida Sales Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 22 de janeiro de 2019, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17278 Nr: 839-64.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Helena Verginia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por HELENA VERGINIA 

FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a conversão do tipo de procedimento, 

atentando-se, a Sra. Gestora, que a parte exequente é a autarquia 

previdenciária (INSS).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67176 Nr: 775-68.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcelina Barros Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza de Menezes Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR 

a resolução da sociedade em relação à autora, na data de 27.04.2016. Por 

conseguinte, DETERMINO a apuração dos haveres devidos à parte 

demandante, na proporção de suas cotas sociais, na forma indicada 

acima, tudo a ser definido na fase seguinte de liquidação.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade (NCPC, art. 

85, § 8º), em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis que a requerida também é 

beneficiária da gratuidade de justiça.Apurados os haveres, o pagamento 

deverá ser feito em 90 (noventa) dias, por força do disposto no art. 1.031, 

§ 2º, do Código Civil.Após o trânsito em julgado: (i) OFICIE-SE à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para a averbação correlata; (ii) 

INTIME-SE o perito acima nomeado, para a apresentação da proposta de 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias, seguindo-se a fase da 

liquidação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79421 Nr: 800-76.2018.811.0014

 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: Nayane Samara Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsander Oliveira - 

OAB:/MS-22.959, Benjamim de Oliveira - OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de obrigação 

de fazer c/c pretensão indenizatória.Por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa 

(NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, 

porquanto a parte requerente é beneficiária da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 661-66.2014.811.0014

 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: Neuza Maria Ferreira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 162/167.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 207-52.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Joaquim Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 96/100.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68675 Nr: 1502-27.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Firmina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64798 Nr: 1131-97.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOG, Reginalda Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15.528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 119/123.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79425 Nr: 804-16.2018.811.0014

 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: Sandra Macêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, Alex Macêdo de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CITE-SE o litisconsorte passivo, consoante determinado.

ATENTE-SE a secretaria para evitar conclusões desnecessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17371 Nr: 915-88.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozório Ribeiro da Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por OZÓRIO RIBEIRO DA 

GAMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73447 Nr: 224-20.2017.811.0014

 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: Galdino Ramos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Pereira Ramos, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 VISTO,

I – INTIME-SE o curador nomeado em favor do interditando para que 

apresente defesa de forma legível, uma vez que impossível a leitura da 

manifestação de fls. 56v.

II – No tocante à manifestação da municipalidade requerida, entendo que 

descabida sua pretensão, pois a obrigação à promoção de saúde é 

solidária entre os entes federativos, devendo, caso queira, ajuizar a ação 

regressiva competente, com vistas a tentar reaver os valores 

dispensados para o tratamento do primeiro requerido.

III – Por fim, CUMPRA-SE, inteiramente a decisão de fls. 15/17, inclusive 

certificando a regularidade da citação do requerido Estado de Mato 

Grosso e o decurso do prazo para a apresentação de contestação.

IV – Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 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: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/Conciliação foi redesignada para o 

dia 22/01/2019, às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

solução de Conflitos - Cejusc

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor competente 

para as intimação pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1043-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Código: 79990

DESPACHO

VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 125, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à fl. 179, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 16h00min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 
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constar no mandado, dia, hora e local.

Intimem-se os acusados cientificando-os da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 16 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77162 Nr: 2055-06.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguimar Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, Edson Belido Martins, 

MUNICÍPIO DE POXORÉU, Narciso Leal, E.C.T( Empresa de Correio e 

Telégrafos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS

Resumo da Incial:O requerente se encontra na posse do imóvel urbano 

com a área de 472,80m2 (quatrocentos setenta doís metros e oitenta 

centímetros quadrados) compreendidos entre os limites e confrontações 

seguintes: FRENTE com a Rua Rio Grande do Sul, na extensão de 12 

(doze( metros; FUNDOS com Joaquim Augusto de Moura, na mesma 

extensão, 12 (doze) metros; LADO DIREITO, com a a Delegacia de Policia, 

na extensão de 40,20 (quarenta metros e vinte centímetros); LADO 

ESQUERDO com a E.C.T. (Empresa de Correios e Telégrafos) tudo 

conforme consta da Matrícula R-01/3.723 - Fls. 116/116v° - Lv° 2-M do RGI 

desta comarca de Poxoréu-MT.

Impõe informar que o requerente ingressou na posse do imóvel urbano 

acima descrito há mais de 20 (vinte) anos com "animus domini" de forma 

mansa e pacífica, haja vista, que este extenso lapso de tempo jamais 

sofreu qualquer oposição seja por parte da requerida ou de terceiros;

Neste interstício de tempo o requerente de forma pública e notória vem 

desenvolvendo a produção de mudas de plantas ornamentais e frutíferas, 

havendo inclusive fornecido tal produto aos Assentamentos Rurais e a 

pessoas diversas neste município conforme demonstram as fotos do local;

A plantação de mudas frutíferas e ornamentais pelo autor no imóvel em 

apreço, foi objeto de reportagem na data de 03/02/2005 pelo JORNAL 

TRIBUNA, conforme exemplar acostado nesta inicial;

Urge dizer que o imóvel em apreço estava abandonado, sendo ocupado 

por usuários de drogas, fato público e inconteste.

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28566 Nr: 1072-51.2010.811.0014

 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 Rita de Cassia Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Borges Souza da 

Matta - OAB:MT/6582, Álvaro Menezes - OAB:13322

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 486-33.2018.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbert Basilio Fernandes Silva, Stoessel de Oliveira 

Naves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Stoessel de Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB MT 16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 511-46.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wambier, Yamasaki, 

Beveranço &Lobdo Advogados - OAB:PR 2.049

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 1203-45.2018.811.0014

 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: Dorvalino Sebastião Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77134 Nr: 2031-75.2017.811.0014

 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: FENICIA WA’UTOMODZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77135 Nr: 2032-60.2017.811.0014

 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: FENICIA WA’UTOMODZU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77139 Nr: 2035-15.2017.811.0014

 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: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da partes requerente/requerida para no 

prazo legal, apresentarem as contrarrazões aos recursos de apelação 

interpostos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28807 Nr: 1312-40.2010.811.0014

 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): Edson Luis Martins Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 2173-79.2017.811.0014

 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: GESSETE UDZEBRENE UNE, Arquimedes Uné Wéré'É

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:6766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 968-88.2012.811.0014

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no razo legal, 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64427 Nr: 867-80.2014.811.0014

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adielson Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do requerente para no prazo legal, 

manifestar-se sobre contido no documentos acostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68697 Nr: 1519-63.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio do Valle Silva Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000484-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Código: 1000484-46.2018.8.11.0014 DECISÃO VISTO, Cuida-se de pedido 

de abertura de inventário, requerida por MARIA APARECIDA SILVA, 

visando a partilha dos bens deixados por FELIZ PEREIRA DA SILVA. Em 

síntese, foi determinada a intimação da requerente para acostar aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelos de cujus, bem como 

esboço do patrimônio do espólio e documentos que atestem a 

impossibilidade de adimplemento das custas de distribuição, além de 

demais documentos que entender pertinentes, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Em 

seguida, a requerente acostou aos autos certidão negativa de inexistência 

de testamento. Justificou o pedido de gratuidade da justiça, argumentando 

que é professora aposentada e recebe pouco mais de R$ 5.600,00 (cinco 

mil e seiscentos reais) líquidos mensalmente, entretanto, tem várias 

obrigações mensais. Requereu a retificação do valor da causa para R$ 

394.863,88 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três 

reais e oitenta e oito centavos), ante a avaliação dos bens e declaração 

do ITCD. Por fim, juntou procurações e documentos da viúva meeira e dos 

herdeiros, de modo que é possível constatar haver um menor de idade 

(Ana Vitória Araújo Silva – 17 anos). I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

par dos argumentos lançados pela requerente, tenho que os mesmos não 

tem o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da 

lei, conforme alegado. O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões 

que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 
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insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ora, in casu, extrai-se dos autos que o de cujos deixou 266 

(duzentos e sessenta e seis) semoventes avaliados em R$ 394.863,88 

(trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e 

oitenta e oito centavos) e R$ 954,10 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais e dez centavos) em conta bancária. Não bastasse, a requerente é 

uma professora aposentada e recebe pouco mais de R$ 5.600,00 (cinco 

mil e seiscentos reais) líquidos mensalmente, sendo que não comprovou 

nos autos que o pagamento das custas processuais possa atingir a sua 

subsistência. Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da 

parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em 

exame, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ademais, vale 

mencionar que no caso de inventário, quem suporta o pagamento das 

custas processuais é o de cujos e não os herdeiros, portanto, 

considerando o elevado patrimônio do falecido, não há como conceder os 

benefícios da gratuidade. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, em caso semelhante, manteve decisão neste sentido, 

senão vejamos: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1012869-05.2017.8.11.0000. EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA 

SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS –INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO 

MANTIDO – ADITAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 

INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 619, DO CPC – MEDIDAS 

EXCEPCIONAIS DEPENDEM DA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO - 

RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da 

causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os 

custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para 

demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido. Os pedidos de composições/renegociações do espólio, 

pagamento de dívidas e demais medidas excepcionais pretendidas pela 

inventariante, dependem da análise do juízo, caso a caso, de modo que 

não há falar em aditamento do Termo de Compromisso. (GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça postulado pela requerente. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000467-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, Trata-se de interdito proibitório ajuizada por 

LEONARDO SOUSA DE MORAIS e outros em face de VALDEMIR DE 

OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Determinada a emenda à exordial, os 

autores compareceram aos autos alegando não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando, assim, pela homologação da 

desistência da ação. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos vislumbra-se 

que estes comportam extinção com fulcro no art. 485, inciso VIII, do novo 

Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Soma-se que não foi formada a 

triangularização da lide, de modo que prescindível a manifestação da parte 

adversa. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no que dispõe o art. 

485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. SEM honorários 

advocatícios, uma vez que não angularizada a lide. Por outro lado, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 58/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando , a decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar 

n.º 2162-56.2018.811.0033 – Cód 81417, na data de 11/10/2018 onde 

determinou a prorrogação do prazo para entrega do relatório conclusivo.

 RESOLVE:

 ART. 1.º PRORROGAR o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para a 

entrega do relatório conclusivo pela Comissão do Processo Administrativo 

Disciplinar.

 Art. 2º - DETERMINAR:

 A extração de cópia desta Portaria e seu encaminhamento para ciência e 

adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e;

 3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro –MT;

 3.5) ao Sindpad para as anotações necessárias;

 Art. 3º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 16 de outubro de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 59/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José 

do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a decisão exarada no processo n º 2162-56.2018.811.0033 

– Cód 81417, onde determinou o imediato afastamento da servidora 

Zenaide Silva Venâncio do exercício de seu cargo;

 Considerando ainda a decisão exarada no Processo Administrativo 

Disciplinar n.º 2162-56.2018.811.0033 – Cód 81417,em data de 11/10/2018 

onde prorrogou prazo de entrega do relatório conclusivo dos autos pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

 RESOLVE:

 ART. 1.º AFASTAR cautelarmente do exercício do cargo, por mais 60 

dias, a contar da publicação desta Portaria, a servidora Zenaide Silva 

Venâncio - Técnica Judiciária -matrícula 8773, sem prejuízo de sua 

remuneração;

 Art. 2º - DETERMINAR: que a servidora fique à disposição da Comissão 

Constituída pela Portaria n.º 38/2018-CNPar;

 Art. 3.º - DETERMINAR:

 A extração de cópia desta Portaria e seu encaminhamento para ciência e 

adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e;

 3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro para as providências que entender necessárias no que se refere ao 

âmbito penal e cível/administrativo.

 Art. 4º - Proceda-se às intimações necessárias.

 Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 16 de outubro de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio
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Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81417 Nr: 2162-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119

 Edital Genérico ME107

Edital de:Notificação

Prazo:15

Intimando:Servidor (requerido): Zenaide Silva Venâncio, Cpf: 

57057362900, Rg: 4426155-3 SSP PR Filiação: Gecilio Vieira da Silva e 

Clotilde Maria da Silva, data de nascimento: 08/10/1966, brasileiro(a), 

natural de Alto piquiri-PR, casado(a), funcionaria publica estadual, 

Endereço: Rua Maringá, 345, Bairro: Planalto, Cidade: São José do Rio 

Claro-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000658-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. (ADVOGADO(A))

L. M. B. (ADVOGADO(A))

J. R. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000658-95.2018.811.0033 REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO 

NOVAES REQUERIDA: CLAUDINEIA BEZERRA DESPACHO Visto. Defiro a 

gratuidade processual, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, razão 

pela qual a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias. 

Inicialmente, considerando a narrativa da parte autora, no sentido de que a 

criança estaria, atualmente, sob a guarda fática da avó materna, referida 

pessoa deverá integrar o polo passivo da lide. Oportuno ainda consignar 

que o requerente não é pai biológico do menor Davi Henrique Bezerra 

Dias, conforme se certidão de nascimento do menor (id 15916645), assim, 

o genitor dele também deverá integrar o polo passivo da lide. Ante ao 

exposto, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil, determino 

ao autor que EMENDE a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

finalidade de incluir no polo passivo o genitor do menor DAVI HENRIQUE 

BEZERRA DIAS e sua avó materna. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se. Após voltem-me conclusos os autos para 

deliberações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 15 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DECISÃO PROCESSO: 1000648-51.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ISAIAS PEREIRA Visto, Presentes, em um 

juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, liminarmente, a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora na inicial, mediante 

compromisso de não o retirar do território deste juízo, sem autorização. 

Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias requerer a purgação da 

mora pagando a integralidade das prestações em atraso mais encargos, 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual 

lhe será restituído o bem. Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá 

contestar mesmo tendo purgado a mora caso entenda ter havido 

pagamento a maior do que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar 

restituição (Dec.-Lei nº 911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação 

dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004). Anoto, desde já, que 

os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.

-Lei nº 911/69, contam-se a partir da execução da liminar. Segundo 

decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593-MS), a Lei 

n.º 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a 

possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais permite que ele 

pague somente as prestações vencidas. Para que o devedor fiduciante 

consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no 

prazo de 5 dias após a execução da liminar. Desta forma, nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Finalmente, 

determino para resguardar minimamente o devido processo legal que se o 

credor fiduciário, nos moldes do art. 3º, §1º (de duvidosa 

constitucionalidade), optar pela VENDA ANTECIPADA do bem, deverá 

requerê-lo ao juízo, depois de decorrido o prazo de cinco dias da 

execução da liminar com citação, sob pena de nulidade por ofensa aos 

incisos LIV e LV do art. 5º da CF. Promova-se a vinculação da guia 

recolhimento, documentos id 15866226, ao presente processo. 

Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro-MT, 10 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte 

requerente para que efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça 

para cumprimento do mandado de citação da parte requerida, no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), valor este referente a uma diligência urbana, 

conforme Portaria nº 035/2013-DF. 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

ROSENIRE GREJO STOPPI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO ADVOGADO DO AUTOR PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62115 Nr: 155-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE BARRETO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOSÉ ALVES DE SOUZA, MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO, LUIZ 

MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT, MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 155-62.2016.811.0033

Cód. 62115

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia _11_/12__/2018, 

às _13_:_00_ horas.

 Intime-se as partes para que deposite o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4.º do Código de Processo 

Civil, se ainda não o fizeram.

Deve as partes ainda cumprirem o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 10 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73379 Nr: 2698-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2698-04.2017.811.0033

CÓDIGO: 73379

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S/A

REQUERIDO: ELISEU JOSÉ SCHAFER E OUTRA.

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Determino a notificação dos leiloeiros, para que se manifestem acerca do 

pedido formulado pela parte exequente às fls. 121/124, inclusive, juntando 

os documentos que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, JOSE DIAS DA SILVA, BANCO DO 

BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, 

LUCIANA CORREIA LIMA FARIAS BORGES, RODRIGO SILIS DIAS, RONI 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

AMARAL - OAB:2638/MT

 PROCESSO: 1671-20.2016.811.0033

CÓDIGO: 65065

REQUERENTE: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

REQUERIDO: JUARÊS ANTÔNIO BATISTA DO AMARAL E OUTROS.

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Determino seja certificado eventual decurso de prazo de todos os 

confinantes, bem como do litisconsorte passivo Espólio de José Cassimiro 

Gonçalves de Faria.

Quanto às Fazendas Públicas Estadual e Municipal que foram intimadas 

para manifestarem eventual interesse jurídico na lide, consoante de 

depreende dos documentos de fls. 65 e 56, entretanto deixaram 

transcorrer in albis o prazo para realização de tal ato processual, 

presume-se, portanto, pela inexistência de interesse jurídico.

Registro que, no presente caso, não há que se falar em reconhecimento 

antecipado do pedido, já que se tratando a posse de matéria de fato, não 

pode ser acolhida somente com base na prova documental, uma vez que 

imperiosa a dilação probatória, ainda que possíveis interessados não 

tenham apresentado contestação. Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. 

REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTIT 

UIÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se a posse de matéria de fato, esta deve 

ser comprovada através de prova testemunhal, não podendo a declaração 

da prescrição aquisitiva ser acolhida somente com base em prova 

documental e pela falta de contestação dos réus. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70058243809, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 20/03/2014)

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_11_/_12_/2018, às _13_:_30_ horas.

 Intimem-se as partes para que depositem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, se ainda não o fizeram.

Devem elas, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 663 Nr: 133-68.1997.811.0033

 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): ROBERTO CARLOS VENÂNCIO, EURICO 

VENÂNCIO, APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 133-68.1997.811.0033

CÓDIGO: 663

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: ROBERTO CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO E 

APARECIDO ALVES.

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Verifico que os acordantes não firmaram o acordo aportado às fls. 

171/172.

Assim, determino às partes que firmem o acordo em questão, no prazo de 

05 (cinco) dias, e venham conclusos para análise da legalidade e 

regularidade do presente instrumento e sua consequente homologação.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 PROCESSO: 2972-02.2016.811.0033

CÓDIGO: 62741

REQUERENTE: UBYFOL – UBY AGROQUÍMICA

REQUERIDO: AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS 

LTDA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Defiro o pleito formulado pela parte autora às fls. 353/354.

Nos termos do artigo 877, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, 

tratando-se de bem imóvel.

Atente-se a secretária para os requisitos contidos no §2º, do mencionado 

artigo.

 Tudo cumprido e considerando o escopo descrito no campo finalidade da 

presente epístola, devolva-se à comarca de origem, grafando-se nossas 

homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Visto em correição.Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia ____/_____/_____, às _____h_____min.Sem prejuízo da 

audiência acima designada, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação entre as partes. Se exitosa, voltem conclusos para 

homologação do acordo, caso contrário, expeça-se o necessário para 

realização da audiência de instrução.Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 5602 Nr: 1610-53.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEQUINHO & BARBIERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE ZERBATO - 

OAB:22208/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Assim sendo, MANTENHO a penhora que recai sobre os imóveis 

matriculados sob os nº 2.428 e 2.427 do CRI local.Quanto ao pleito de 

venda direta formulado pelo exequente verifico que à fl. 287 consta ata 

negativa de venda direta, motivo pelo qual determino a sua intimação para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10690 Nr: 27-28.2005.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMENIR CANDIDO DA SILVA, IVONE MARTA 

CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BRAGA, JACYRA HORCESE 

BRAGA, LAZARO APARECIDO MONTANHA, VERA LUCIA DA CRUZ 

MONTANHA, IRINEU PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - 

OAB:371-B

 CERTIDÃO

INTIMO o requerente para que, no prazo legal, comprove nos autos o 

depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais 

propostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 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: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 PROCESSO: 3941-80.2017.811.0033

CÓDIGO: 76403

REQUERENTE: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

 DESPACHO

 Vistos em correição.

De proêmio, verifico que o requerido, de fato, procedeu à juntada do 

contrato original aos autos, todavia referido contrato se encontra em 

tamanho que dificulta a sua leitura, motivo pelo qual determino, mais uma 

vez, ao requerido que proceda à juntada dos referidos documentos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o conteúdo dele deverá preencher a 

folha de papel A4, tal qual como nos contratos que referida instituição 

financeira coloca à disposição de seus clientes para assinatura.

Após conclusos para prolação do despacho saneador.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 663 Nr: 133-68.1997.811.0033

 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): ROBERTO CARLOS VENÂNCIO, EURICO 

VENÂNCIO, APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO: 133-68.1997.811.0033

CÓDIGO: 663

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: ROBERTO CARLOS VENÂNCIO E OUTROS.

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando que os documentos juntados nos autos (fls. 170/178) 

evidencia que as partes estão em vias de acordo, determino a suspensão 

do leilão agendado para o dia 30/10/2018, devendo a serventia notificar os 

leiloeiros acerca dessa ordem.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25996 Nr: 3221-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO SPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 3221-94.2009.811.0033

Cód. 25996

Vistos em correição.

 POSTERGO a análise dos presentes autos até ulterior julgamento da ação 

de cobrança que tramita perante o Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – MT.

Com efeito, determino a suspensão dos presentes autos, posto que o 

julgamento está intrinsecamente ligado à mencionada ação de cobrança.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25396 Nr: 2631-20.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 Autos nº 2631-20.2009.811.0033

Cód. 25396

Vistos em correição.

 Aguarde-se o julgamento da ação mencionada no despacho proferido 

anteriormente.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Visto em correição.(...).Desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/12/2018, às 14h00min.Sem prejuízo da audiência 

acima designada, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para designação de audiência de mediação entre as 

partes. Se exitosa, voltem conclusos para homologação do acordo, caso 

contrário, expeça-se o necessário para realização da audiência de 

instrução.Intimem-se as partes. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Intimo os requeridos, por meio de seu advogado, para que no prazo legal 

manifestem-se acerca da penhora online de fls. 329/333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21799 Nr: 1643-33.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA

 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:

 PROCESSO: 1643-33.2008.811.0033

CÓDIGO: 21799

REQUERENTE: JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA

 REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPACHO

 Vistos em correição.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, na hipótese de não ser informado pela instância superior 

eventual deferimento de suspensão da presente demanda, por força do 

pleito de atribuição de efeito suspensivo ou sendo informando eventual 

indeferimento, cumpra-se a decisão de fl. 148/149.

Intimem-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2302-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido de f. 86 para pesquisa acerca do endereço do 

executada, já que foi encontrado e citado nos autos às f. 78.

Diante da certidão de f. 79, decreto a revelia do executado.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19144 Nr: 929-10.2007.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, ANTONIO 

STEFANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

comprovante da publicação do edital de citação expedido, conforme 
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preceitua o art. 1.220 da CNGC/TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52242 Nr: 1478-10.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS DOS ANJOS, MARCIO 

MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IRENE TURRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TIMIDATI STELA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010282-88.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

MAURICIO SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para que informe quanto a satisfação do débito 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO 

(REQUERENTE)

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Visto. Não obstante o pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

parte autora, no valor de R$ 21.760,15 (vinte e um mil setecentos e 

sessenta reais e quinze centavos), compulsando os autos verifico petição 

juntada pela parte executada com depósito do valor de R$ 21.719,54 (ID. 

15951376). Dessa forma, determino a expedição de alvará do valor 

incontroverso depositado voluntariamente pela parte executada, intimando 

a parte exequente para levantamento da quantia depositada, em 5 (cinco) 

dias, bem como para que informe eventual satisfação de seu crédito, 

considerando a pequena diferença existente nos cálculos apresentados 

pelas partes. Intime-se. (assinado digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO DE CAMPOS FRANCISCO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência, para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 80/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes 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:

NOMEAR LUZIA ANTONIO PEREIRA, matrícula n. 22595, portador do RG 

738.202 SSP/MT e CPF n. 487.952.831.-53, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessora de Gabinete I do (a) Segunda Secretaria da comarca 

de Vila Rica - MT, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 17 de outubro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1119-36.2018.811.0049

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF, AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Autos: . Com efeito, designo o dia 26 de outubro de 2018, às 08:00 horas 

(horário oficial de Mato Grosso) para realizar a vistoria na residência dos 

requeridos.Intimem-se as partes, seus patronos e os curadores 

nomeados, sobre todo teor desta decisão, os quais poderão comparecer a 

residência dos requeridos na data e horário da vistoria judicial para 

acompanhar o ato.Oficie-se a Secretária de Saúde de Vila Rica para, no 

prazo de 10 dias, informar o nome do perito, o local e horário de realização 

da pericia.Comunique-se o curador nomeado para gestão da conta 

bancária do casal a autorização judicial para saque de quantia destinado 

ao pagamento de despesas de honorários advocatícios (R$ 2.550,00 – 

dois mil e quinhentos e cinquenta reais). Desnecessário a expedição de 

alvará para levantamento de valor.Intimem-se.Cumpra-se.Vila Rica/MT, 16 

de outubro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000197-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

ANGELA VITOR NOBRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Em atendimento à 

decisão proferida na audiência realizada em 14/9/2018, certifico que foi 

designada audiência de tentativa de conciliação no CEJUSC local (Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) VILA RICA, 17 de 

outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-60.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MANUEL TIBURCIO LIBORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido. Desta forma, 

RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, caso queira. Após, REMETAM-SE os autos à 

Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. Vila Rica, 24 de setembro de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31026 Nr: 1000-30.2012.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON ARAÚJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código nº: 31026

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração manifestação ministerial retro informando 

que o representante do MPE não estará presente nesta Comarca no dia 

18/10/2018, REDESIGNO a oralidade para o dia 21 de novembro de 2018 

às 09h20min. Intimem-se as partes com as cautelas de praxe.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de oututro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51549 Nr: 2746-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que ocorreu erro no momento da juntada dos emebargos 

de declaração propostos pela parte autora, IMPULSIONO os autos a fim de 

que refaça a petição, protocolando novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 257-15.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA GASPARELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1279-74.2016.811.0035

 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: MUNIR GONÇALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA TEIXEIRA RIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Cristiano Piato - 

OAB:7.172/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos da parte 

requerida, Dr.Decio Cristiano Piato-OAB/MT:7.172 e Dr. Duilio Piato 

Junior-OAB/MT:3.719, para que a apresente na solenidade aprazada 

tendo em vista a impossibilidade de intimação pelo Juízo(Ref.36)

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 28/2018-Cnpar

 O Doutor FABIO ALVES CARDOSO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Everton Donizetti Ferreira Cerantes, 

matrícula 21412, designado Gestor Judiciário Substituto, da Secretaria da 

Vara Única da Comarca de Alto Taquari, irá usufruir compensatórias no 

período de 05 a 19/11/2018 e 15 dias de férias referente ao exercício de 

2018, no período de 21/11/2018 a 05/12/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR Frantiesco Lopes Duarte, matrícula 32552, Analista Judiciário, 

para exercer a função de Gestor Judiciário, na Secretaria da Vara Única, 

no período de 05 a 19/11/2018 e de 21/11/2018 a 05/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari, 15 de outubro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 30/2018-Cnpar

O Doutor FABIO ALVES CARDOSO, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Geovana Ferreira, matrícula 13023, 
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analista judiciário, designada Gestora Geral, da Central de Administração, 

irá usufruir 20 dias de férias referente ao exercício de 2017 no período de 

05/11/2018 a 24/11/2018 e compensatórias no período de 26/11/18 a 

04/12/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR Matheus Pereira de Oliveira, matrícula 32606, Distribuidor, 

Contador e Partidor, para exercer a função de Gestor Geral em 

Substituição, na Central de Administração, no período de 05/11/2018 a 

24/11/2018 e 26/11/2018 a 04/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari, 15 de outubro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1042-34.2014.811.0092

 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: Ivanildo Moreira dias - ME, Ivanildo Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casagrande e Fracaro Ltda - ME, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B/MS, Ricardo Cruvinel Cardoso - OAB:16.646/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Ricardo Cabrera - 

OAB:11.340-B/MS, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante às fls. 

126, serve a presente para fins de intimação dos advogados das partes, 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 26 

de novembro de 2018, às 13h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 2295-18.2018.811.0092

 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: Sotran Logística e Transporte ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GONÇALVES DE SOUZA, SAMUEL 

BALDENEBRO ORTEGA, NILTON CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MESSAS - OAB:62957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar aos réus 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetuem a descarga do 

produto no local de destino, conforme previsão contratual, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de responderem 

por eventual crime de desobediência. Designe-se audiência de 

conciliação.CITEM-SE e INTIMEM-SE os réus para cumprimento da TUTELA 

DE URGÊNCIA, bem como para que compareçam à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público, consignando que o 

termo inicial para apresentação da contestação observará o disposto no 

artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do NCPC. INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para que comparecera à audiência, nos 

termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do NCPC. Caso seus interesses sejam 

defendidos pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, intime-a 

pessoalmente.ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 2295-18.2018.811.0092

 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: Sotran Logística e Transporte ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GONÇALVES DE SOUZA, SAMUEL 

BALDENEBRO ORTEGA, NILTON CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MESSAS - OAB:62957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46513 Nr: 179-05.2014.811.0084

 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: Jandira Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 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$ 

1.044.48 (um mil e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 147/154. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 522,24 ( quinhentos e vinte 

e dois reais e vinte e quatro centavos) para recolhimento da guia de 

"custas judiciais" e R$ 522,24 ( quinhentos e vinte e dois reais e vinte e 

quatro centavos) para fins de recolhimento da guia de "taxa judiciária". 

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 e/ou taxa judiciária" 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 46-31.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dionísio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Processo: 46-31.2012.811.0084

Código: 37291.

Vistos.

Tendo em vista a petição do patrono da parte requerida informando à 

impossibilidade de comparecer em audiência designada para o dia 

19/10/2018, em razão de possuir audiência na cidade de Goiânia-GO, na 
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mesma data, DEFIRO o pedido de adiamento de audiência.

 Assim, REDESIGNO a audiência para o dia 21/03/2019 as 16:00hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45919 Nr: 645-33.2013.811.0084

 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: Sabino Paz de Carvalho, Antonia Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Cruz Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Código: 45919

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

REDESIGNO a audiência para dia 19/10/2018 às 10h30min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 199-64.2012.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Hohmann, Araci Kreft Hohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Indeco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valtenir Teixeira - 

OAB:3624/MT

 Código: 37444

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

REDESIGNO a audiência para dia 19/10/2018 às 09h45min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 190-68.2013.811.0084

 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: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 45482

Vistos.

Considerando a necessidade de promover a readequação de pauta, 

REDESIGNO a audiência para dia 19/10/2018 às 09h00min.

 No mais, mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46529 Nr: 195-56.2014.811.0084

 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: Geoeconomica Desenvolvimento de Recursos Minerais 

Ltda, Bryan Marc Miskie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

proceder a intimação da parte requerente para recolhimento das custas e 

taxas processuais referentes à distribuição da carta precatória, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56971 Nr: 1553-17.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, TSS, HSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, CPC), advertindo-se 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.No que 

tange ao pedido de fixação de alimentos provisórios, estando comprovado 

o vínculo de parentesco entre as requerentes e o requerido, entendo 

devida a prestação alimentar, que é natural entre pai e filhos. Assim, 

confirmada a paternidade do requerido através de prova documental 

pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS aos alimentados no 

valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados 

na conta a ser informada pelas requerentes, visto que ausentes os 

elementos concretos quanto a real capacidade financeira do alimentante. 

Intimem-se as requerentes para trazer aos autos os dados bancários no 

prazo de 05 (cinco) dias.Depreende-se dos autos, que as menores 

Thaemilly Schmitz Santos e Helena Schmitz Santos, estão sob a guarda de 

fato da genitora, no entanto, não houve pedido de guarda unilateral 

provisória, razão pela qual deixo de analisar.Em prosseguimento ao feito, 

nos termos do artigo 344 do CPC DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 12 de dezembro de 2018 ás 14h00min, que será realizada pela 

conciliadora credenciada.Após, cite-se, com urgência, a parte requerida, 

expedindo carta precatória á Comarca de Goiânia/GO, e intimem-se ambas 

as partes para que compareçam á audiência, devidamente acompanhadas 

por seus advogados, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e 

art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo da contestação 

(15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 16 de outubro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56955 Nr: 1547-10.2018.811.0084

 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: LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) Processe-se o presente feito em segredo de justiça (CPC/2015, artigo 

189, II).

3) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

4) CITE-SE a parte ré por meio de Carta Precatória (Jaguapitã/PR, ) para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação que será realizada 

pela conciliadora desta Comarca no dia 12 de dezembro de 2018, às 

16h00, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 
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mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º).

4.1) Consigne-se, no ato de citação que, caso não haja autocomposição 

na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data 

da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344).

4.2) As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento 

injustificado na audiência designada será considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação o da sanção prevista no § 8º, do 

artigo 334 do CPC, cujo valor será revertido em favor do Estado ou da 

União.

4.3) Havendo expresso desinteresse do requerido na realização da 

audiência de conciliação, este deverá requerer o cancelamento da 

audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (artigo334, § 5º,do CPC), 

caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o prazo 

para oferecimento da contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56956 Nr: 1548-92.2018.811.0084

 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: CDOAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente a inicial, verifico que a parte autora pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, no entanto, não juntou a declaração 

de hipossuficiência.

Por essa razão:

 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR 

a inicial, sob pena de indeferimento da inicial e TRAZER aos autos 

documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 137-19.2015.811.0084

 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: Caciana Alves Coutinho Soares

 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: 137-19.2015.811.0084

Código: 47711.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de pensão por morte rural com pedido de 

tutela antecipada, proposta por Caciana Alves Coutinho Soares contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, por não preencher os requisitos mínimos à concessão do benefício 

pretendido na inicial, em especial diante da ausência de comprovação da 

qualidade de segurado especial do falecido, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

proposta por Caciana Alves Coutinho Soares em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS ante a ausência dos requisitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este último que FIXO em 10 (dez 

por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do 

CPC/2015, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo 

do art. 98, § 3º do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

Gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 16 de Outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48724 Nr: 733-03.2015.811.0084

 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: Maria da Cruz de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº:733-03.2015.811.0084.

Código: 48724.

Vistos.

 1) A presente causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou 

de direito, razão pela qual, deixo de designar a audiência de que trata o § 

3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A SANEAR o processo desde logo.

Verifico que a parte requerida suscitou preliminar de prescrição (Ref. 12), 

o que passo a apreciar.

DA PRESCRIÇÃO

Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento 

do benefício ora pretendido, na via administrativa, deu-se em 15/09/2014, 

e o ajuizamento da demanda, em 11/01/2016, ou seja, desde o 

indeferimento administrativo não ocorreu o lapso temporal quinquenal de 

nenhuma parcela vencida.

Além do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de 

qualquer especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada 

a matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018, às 

17h00min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principais pontos controvertidos: 

a) o exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para 

obtenção do benefício,.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50020 Nr: 654-87.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jane Peres Camargo, Ezequiel Rodrigues e Camargo 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando da Rocha, Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDINA APARECIDA LOPES - 

OAB:24339/O, ROSANGELA PENDLOSKI - OAB:3256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)

Por tais razões:

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO a tutela de urgência, em relação a anotação da existência da 

demanda na matrícula do imóvel, com a finalidade de garantir o resultado 

útil do processo, em contrapartida, POSTERGO A ANÁLISE do pedido para 

determinar a averbação na matrícula da escritura pública de cessão de 

direitos hereditários em favor da pessoa de Jeremias Prado dos Santos, 

lavrado junto ao Cartório Cunha 2º Oficio da Comarca de Paranaíta, ás fls. 

097 do Livro 026-D, após a manifestação da União.

3) Tendo em vista que a área em litígio está inserida integralmente na terra 

indígena Kayabi, conforme a certidão de localização nº 004/2005 e, diante 

do Decreto de 24 de abril e 2013, o qual homologou a demarcação 

administrativa da terra indígena Kayabi, localizada nos Municípios de 

Apiacás, no Estado de Mato Grosso, e Jacareacanga, no Estado do Pará, 

INTIME-SE a União para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifeste se há 

ou não interesse na demanda, observando o disposto no art. 183 do CPC.

4) DEIXO de designar audiência de conciliação, por ora, haja vista que a 

União não manifestou no feito.

Após decorrido o prazo, com ou manifestação, voltem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 16 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 963-74.2017.811.0084

 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: Joarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - OAB:, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 963-74.2017.811.0084.

 Código: 52462.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária por Idade Rural com Pedido de 

antecipação de tutela, proposta por JUAREZ DA SILVA, 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.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado por JUAREZ DA SILVA 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 (19/07/2016), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.

b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do beneficio de 

aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo 

(19/07/2016), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 2200-46.2017.811.0084

 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: Josefa Alves Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - OAB:, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo:2200-46.2017.811.0084.

 Código: 54157.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária por Idade Rural com Pedido de 

antecipação de tutela, proposta por JOSEFA ALVES PESSOA DA SILVA, 

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.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado por JOSEFA ALVES PESSOA DA SILVA 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 (06/02/2017), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.

b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do beneficio de 

aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo 

(06/02/2017), 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 633-19.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169/O

 Processo nº: 633-19.2013.811.0084.

Código: 45908.

Vistos.

Estando finalizada a instrução, abra-se vista dos autos ás partes, 

primeiramente, ao Ministério Público e, depois, á defesa, para que 

apresentem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 16 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito
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Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56194 Nr: 934-70.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno dos Santos Moraes, Reginaldo 

Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Nelson Zuchetti Junior - 

OAB:MT/ 15130

 (...) .Ausente óbice e porque adimplidos os prazos de suspensão, 

expirado sem revogação, e condições conforme apresentada e 

recebida/aceita pelo(a) suposto(a) autor(a) do fato - art. 89 e §§, da Lei n. 

9.099/95 -, há que se reconhecer extinta a punibilidade, o que se dá por 

sentença - art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.O prazo determinado para a 

suspensão condicional do processo expirou, bastando para tanto, se 

atentar a data da solenidade em que foi concedida/aceita/homologada o 

referido beneficio – 2/8/2017.Ademais, analisando detidamente os 

comprovantes, certidões e documentos – ref. 3 -, verifico que a extinção 

da punibilidade do acusado é medida que se impõe.Isso posto, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de HELENO DOS SANTOS MORAES e 

REGINALDO CARVALHO DOS SANTOS, em virtude de ter ocorrido o 

cumprimento/adimplemento integral do firmado em medida despenalizadora 

de suspensão condicional do processo – Lei n. 9.099/95, art. 89 e § 

5º.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e custas o 

Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, 

IV.Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas, 

entre as quais as ressalvas de não importar reconhecimento de culpa, 

nem reincidência.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103380 Nr: 2924-57.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Dayane Sardinha de Araujo, outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Jones Vieira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 7 de novembro de 2018 (quarta-feira), às 16h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

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.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55100 Nr: 2497-36.2013.811.0038

 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: Valdivino Rodrigues

 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, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reis).Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o 

necessário para pagamento.Diante da juntada de laudo – Ref: 11 -, bem 

como a manifestação já realizada pela parte autora – Ref: 12 – e, zelando 

pelo efetivo contraditório, DETERMINO que, intime o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 -, 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo, apresentar seu respectivo parecer – CPC, 

art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º.Com manifestação ou transcorrido o 

prazo in albis voltem-me os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70625 Nr: 2363-04.2016.811.0038

 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: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse resposta ao Mandado 

de Averbação (ref.54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73085 Nr: 397-69.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdSN, DST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse resposta ao Mandado 
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de Averbação (ref.36).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96693 Nr: 3936-43.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSF, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse resposta ao Mandado 

de Averbação (ref.17).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55828 Nr: 637-63.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glimaria Vicente Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte não se manifestou dentro do prazo 

acerca da Decisão (ref. 14), embora tenha sido intimado via DJE publicado 

em 06/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53741 Nr: 1108-16.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Araputanga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da parte 

executada, ademais, não fora providenciada a remessa dos autos à 

entidade legitimada conforme solicitado (ref.18).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28429 Nr: 1863-11.2011.811.0038

 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: Emilia da Silva Pereira

 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:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerente se 

manifestasse acerca dos Alvarás expedidos (ref.12), embora tenha sido 

devidamente intimada via DJE publicado em 23/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 2219-40.2010.811.0038

 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: Maria da Conceição Barbara

 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:

 Certifico que decorreu o prazo sem que as partes se manifestassem 

acerca da digitalização dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 587-66.2016.811.0038

 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: JPC, Alenice Pereira Hioato

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 10 dias sem que a parte interessada 

apresentasse o instrumento de procuração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52403 Nr: 2334-90.2012.811.0038

 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: Orivaldo Moreira dos Santos, OdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Certifico que apenas a parte requerida se manifestou acerca do Laudo 

Pericial juntado em 04/09/2018 (ref. 22), contudo, decorreu o prazo sem 

que o requerente se manifestasse , embora tenha sido devidamente 

intimado via DJE publicado em 11/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101034 Nr: 1850-65.2018.811.0038

 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: Lucilene da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da Contestação protolocada 

tempestivamente, ref. 8, para querendo, no prazo legal apresentar 

Impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74476 Nr: 1179-76.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Gusmão Nielsen, Gabriela Miranda Nielsen 

Nogueira de Souza, Rafaela Miranda Nielsen Margi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Andress Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Lopes da Silva Brito 

- OAB:MT - 11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, tendo como parte 

autora/requerente ALEXANDRO GUSMÃO NIELSEN, GABRIELA MIRANDA 

NIELSEN NOGUEIRA DE SOUZA e RAFAELA MIRANDA NIELSEN MARGI, 

dentre os quais, a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando a 

insuficiência de recursos para pagarem as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Não obstante afirmem serem 

hipossuficientes, ausente nos autos elementos aptos para demonstrar a 

efetiva necessidade do benefício pleiteado, ainda que considerados os 

documentos juntados e relacionados aos alegados rendimentos de 2 

(dois) dos herdeiros, pois herdeiros do de cujus Perleif Schulze Nielsen e 

ausente esclarecimentos sobre o patrimônio desse e herança "não 

inventariada", somado ao fato de que o objeto da lide é a reivindicação de 
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ÁREA RURAL avaliada em R$.1.737.891,97 (um milhão, setecentos e trinta 

e sete mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), 

que se dizem proprietários, o que aparenta não serem pessoas 

desprovida de recurso financeiro tal como tentam fazer crer.Há 

necessidade de esclarecimentos outros sobre os rendimentos dos 

requerente e seus patrimônios.(...)Isso posto, porque presente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22348 Nr: 1123-24.2009.811.0038

 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: Luzia da Silva Barboza

 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:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi 

os alvarás judiciais de levantamento dos honorários de sucumbência em 

favor do advogado credor e o valor decorrente da parte autora/requerente 

em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 1833-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdPF, PCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 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: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Isso posto, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual 

será realizada pelo(a) conciliador(a), com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§.Intime ambas as partes na 

pessoa dos seus advogados, para a audiência, e advirta as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que 

as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.Não havendo acordo/transação entre as partes, 

esclareço que as provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 – e, 

portanto, DETERMINO sairão intimadas as partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.Sem 

prejuízo desse, DETERMINO que cumpra decisão anterior e oficie à 

Comarca de Campo Verde-MT solicitando informações sobre a elaboração 

de estudo psicossocial, sem prévio aviso, no ambiente familiar em que se 

encontra inserida infante.Cumpra, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 1829-02.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reis).Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o 

necessário para pagamento.Considerando que já houve prolação de 

sentença julgando procedente o pedido autoral – Ref: 30 -, DETERMINO 

seja dado cumprimento.Por fim, verifico que a petição de Impugnação à 

Execução anexada na Ref: 37 não se refere ao presente feito, razão pela 

qual DETERMINO seu desentranhamento e juntada nos autos 

próprios.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65153 Nr: 2281-07.2015.811.0038

 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: Luciana da Silva 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, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reis).Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF) e realize o 

necessário para pagamento.Diante da juntada de laudo – Ref: 22 -, intime 

as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer – CPC, art. 

433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, 

art. 477 e § 1.Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis voltem-me 

os autos conclusos para decidir em prosseguimento.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 409 de 541



 Cod. Proc.: 76633 Nr: 2281-36.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duzinha dos Reis Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos 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 IDADE RURAL em favor de DUZINHA DOS REIS 

ROSA, DEFERIR/CONFIRMAR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 1173226/RO 

– Relator(a) Ministro GILSON DIPP – Órgão Julgador QUINTA TURMA – 

Data do Julgamento 17/03/2011 – Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011 –, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do requerimento administrativo – 20/7/2017 – Lei n. 

8.213/91, art. 49, II - (o que ocorrer primeiro), e os honorários advocatícios 

– NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas à Fazenda 

Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16606 Nr: 79-38.2007.811.0038

 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: Germano Rodrigues Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO.Considerando que a parte impugnante sucumbiu em parte 

mínima do pedido – CPC, art. 21, parágrafo único/NCPC, art. 86, parágrafo 

único -, condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

- no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Certificado o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os 

autos à contadora judicial para que elabore novo cálculo (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95942 Nr: 3609-98.2017.811.0038

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Consequentemente, DETERMINO o 

recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação devolução de 

eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA, assim como DETERMINO/REALIZO a baixa do 

gravame/restrição inserida pelo magistrado através do sistema RENAJUD 

– extrato em anexo. Diversamente, INDEFIRO eventual pedido de 

expedição de ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de 

crédito, pois é de responsabilidade, entre outros, do credor essa 

providência, mormente porque não localizei nos autos essa determinação 

pretérita originada de decisão judicial. Condeno a parte autora/requerente 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, eventualmente 

ainda em aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77092 Nr: 2530-84.2017.811.0038

 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 OMNI S.A. Crédito Financiamento e investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:SP 155.574, PASQUALI PARISEE GASPARINI JUNIOR - OAB:4752, 

Welson Gasparini Junior - OAB:SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente OMNI S/A - C.F.I., ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, 

parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, 

VIII e § 5º. Consequentemente, DETERMINO o recolhimento/restituição do 

mandado ou a solicitação devolução de eventual deprecata expedida para 

essa finalidade, ambos independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, 

fazendo-o com URGÊNCIA, assim como DETERMINO/REALIZO a baixa do 

gravame/restrição inserida pelo magistrado através do sistema RENAJUD 

– extrato em anexo. Diversamente, INDEFIRO eventual pedido de 

expedição de ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de 

crédito, pois é de responsabilidade, entre outros, do credor essa 

providência, mormente porque não localizei nos autos essa determinação 

pretérita originada de decisão judicial. Condeno a parte autora/requerente 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, eventualmente 

ainda em aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-04.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J FERREIRA LEMOS PRODUCOES - EPP (EXEQUENTE)

MARCELA APARECIDA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO MICHELON ME (EXECUTADO)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedi com juntada da C. Precatória devolvida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000240-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA – 

art. 12, da Lei n. 12.153/2009 -, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu a obrigação de fornecer/entregar os 

fármacos/remédios COMBIGAN COLÍRIO (BRIMONIDINA e TIMOLOL) e 

LUMIGAN COLÍRIO (BIMATOPROSTA), fazendo-o no prazo razoável e 

proporcional de 15 (quinze) dias, sob pena de, para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas necessárias à 

satisfação do exequente, entre as quais a imposição de multa, a busca e 

apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas 

jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação de 

astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público, 

advertindo que “O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé 

quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de 

sua responsabilização por crime de desobediência” - NCPC, art. 536, § 3º. 

Sobre a possibilidade de bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO 

DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. 

CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público descumpriu a 

determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, cabível o 

ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio particular, 

mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em conta 

bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar este tipo de pedido 

deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 

relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso, esclareço que Após 

a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno, no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Cumpra, expedindo o 

necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRANDINA LAURA BORGES (REPRESENTADO)

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. 1000098-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER/DE ENTREGAR COISA PELA FAZENDA PÚBLICA – 

art. 12, da Lei n. 12.153/2009 -, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT e ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), razão pela qual DETERMINO que intime o 

devedor/executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, § 1º -, para que cumpra a 

sentença que reconheceu a obrigação de realizar o exame de 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO QUADRIL ESQUERDO E DIREITO, 

fazendo-o no prazo razoável e proporcional de 15 (quinze) dias sob pena 

de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação do exequente, entre as quais a 

imposição de multa, a busca e apreensão e o bloqueio de ativos/sequestro 

de valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público, advertindo que “O executado incidirá nas penas de 

litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência” - 
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NCPC, art. 536, § 3º. Sobre a possibilidade de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) A parte que apresentar 

este tipo de pedido deve juntar o orçamento especificado ou, se possível, 

a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como 

os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de 

levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a 

liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – 

CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Cumpra, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102381 Nr: 2485-46.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta Lenear Santos de Salles Graça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:MT/ 16290, Ulysses Ribeiro - OAB:MT/ 5.464

 (...) Contudo, por tratar de solicitação realizada pela juíza deprecante e de 

forma excepcional ao entendimento do magistrado subscrevente, 

CANCELO AUDIÊNCIA anteriormente designada e, consequentemente, 

REDESIGNO-A para o dia 12 de dezembro de 2018 (quarta-feira), às 

16h.Consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) 

Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, remessa ou meio 

eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 

370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º.Pleiteado o interrogatório e instruído com a 

denúncia ou queixa-crime e cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 

1.360 -, DETERMINO a intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o 

processo seguirá sem a presença se deixar de comparecer a qualquer 

ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso 

encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, 

§ 1º.Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da 

audiência no juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da 

expedição da carta precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, 

assim como é desnecessária a intimação ou condução de réu preso para 

audiência, no juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado 

ou solicitado, bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta 

precatória.Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória e, após, devolva-a com as homenagens, cautelas e 

baixas.Cumpra.Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 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: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 561, 567 e 568 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar para determinar que se expeça 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a fim de reintegrar os 23 (vinte 

e três) gados descritos na nota fiscal de fl. 34 para o requerente, sob 

pena de responderem por crime de desobediência.ESTIPULO, ainda, multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da 

presente decisão, nos termos do art. 497 e parte final do art. 567 do CPC. 

[...].CUMPRA-SE EXPEDINDO O NECESSÁRIO. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42126 Nr: 38-97.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tarciso de Oliveira Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecília Costa do Amaral 

Almeida - OAB:300946, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, 

Paulo Eduardo Melillo - OAB:76.940, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

CPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos conclusos.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 900 Nr: 333-96.1997.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Colares, Albino Minetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do transito em julgado (fl. 189) da sentença proferida a fl. 

188/188-v, INDEFIRO os pedidos contidos as fls. 198 e 203.

2. Consigno que, havendo reiteração do pedido suspensão, desde já 

INDEFERIDO, devendo a Serventia providenciar o cumprimento do item 2 da 

decisão proferida a fl. 196.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47893 Nr: 775-32.2015.811.0026

 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: Avelino Nepomuceno de Souza, Beatriz Durães de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Ante o exposto julgo extinto o processo sem resolução de mérito, a fim de 

reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida Unimed Federação do 

Estado de Mato Grosso, bem como julgo PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial, em relação a ré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, para:a) declarar o direito do autor Avelino Nepomuceno de 

Souza à cobertura do tratamento “home-care” pelo plano de saúde 

contratado, até quando o mesmo for necessário.b) condenar a requerida 

ao pagamento em favor dos autores, a título de danos morais, do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de 

juros legais.c) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos 

do NCPC.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 3098-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Barra do Bugres/MT - 3ª Vara, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Siva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:

 Vistos.

Considerando que esta Magistrada foi convocada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, REDESIGNO o DIA 06 (SEIS) DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

14H50MIN para realização da audiência anteriormente agendada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a redesignação da audiência.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 3578-80.2018.811.0026

 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: OTÁVIO GREGÓRIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 06/12/2018, às 

14h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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. 8010047-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA 

Endereço: Rua IGÊNIO DE SOUZA, CASA 05, SÃO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S/A Endereço: Avenida RUBENS HISTORIADOR DE 

MENDONCA, 1731, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010047-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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. 8010047-40.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA DA ROSS CORSINI DE SOUZA 

Endereço: Rua IGÊNIO DE SOUZA, CASA 05, SÃO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S/A Endereço: Avenida RUBENS HISTORIADOR DE 

MENDONCA, 1731, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8009999-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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. 8009999-81.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO Endereço: 

Rua CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 12, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Endereço: Avenida MIGUEL SUTIL, 13900, TREVO DO COPHAMIL, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-440 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8009999-81.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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. 8009999-81.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIVAN DE SOUZA QUINTINO Endereço: 

Rua CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 12, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA Endereço: Avenida MIGUEL SUTIL, 13900, TREVO DO COPHAMIL, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-440 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALDERI RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 8010001-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALDERI RODRIGUES DE AMORIM 

Endereço: Rua DEZESSEIS, 18, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: NTIMAÇÃO 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, 17 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: 8010001-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALDERI RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 8010001-51.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: ALDERI RODRIGUES DE AMORIM 

Endereço: Rua DEZESSEIS, 18, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010175-94.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010175-94.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,000.00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO FERREIRA FREITAS Endereço: Rua 

FREDERICO GARCES JOTEZ, 1127-E, 833, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 
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MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A 

(OI) Endereço: Rua DO LAVRADO , 71, ANDAR 2º , CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, 

ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->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, 17 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: 8010175-94.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010175-94.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,000.00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO FERREIRA FREITAS Endereço: Rua 

FREDERICO GARCES JOTEZ, 1127-E, 833, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A 

(OI) Endereço: Rua DO LAVRADO , 71, ANDAR 2º , CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, 

ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->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, 17 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: 1000267-98.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000267-98.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA PEREIRA DE SOUZA Endereço: 

RUAS DAS VIOLETAS, 40, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, 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, 17 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 
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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: 1000267-98.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000267-98.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA PEREIRA DE SOUZA Endereço: 

RUAS DAS VIOLETAS, 40, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 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 recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010233-97.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

EDSON SEBASTIAO CAMARA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 8010233-97.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON SEBASTIAO CAMARA Endereço: 

Rua SILVANO RODRIGUES DA SILVA, 0450, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3735, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010233-97.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

EDSON SEBASTIAO CAMARA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 8010233-97.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: EDSON SEBASTIAO CAMARA Endereço: 

Rua SILVANO RODRIGUES DA SILVA, 0450, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3735, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 
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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, 17 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: 8010271-12.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO SORGATTO (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. 8010271-12.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,600.00 POLO ATIVO: Nome: GUILHERME AUGUSTO SORGATTO 

Endereço: Rua CASTELO BRANCO, 121-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 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, 17 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: 8010271-12.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO SORGATTO (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. 8010271-12.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,600.00 POLO ATIVO: Nome: GUILHERME AUGUSTO SORGATTO 

Endereço: Rua CASTELO BRANCO, 121-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 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 recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN 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. 8010044-85.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,855.72 POLO ATIVO: Nome: VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua GETULIO VARGAS, 369, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: 

Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01131-010 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->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, 17 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: 8010044-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN 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. 8010044-85.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$31,855.72 POLO ATIVO: Nome: VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua GETULIO VARGAS, 369, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: 

Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01131-010 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->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, 17 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: 8010246-96.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE JULIA NEVES (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010246-96.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: IVALDETE JULIA NEVES Endereço: Rua 

AUGUSTO DE MORAIS CAJANGO, 0099, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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 
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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: 8010246-96.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE JULIA NEVES (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010246-96.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: IVALDETE JULIA NEVES Endereço: Rua 

AUGUSTO DE MORAIS CAJANGO, 0099, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010274-64.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCELO PINHEIRO MARTINS (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. 8010274-64.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: CELSO PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Rua BROMELIAS, S/N, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO PINHEIRO MARTINS 

Endereço: Avenida BRASIL, 1.169, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 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 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010274-64.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCELO PINHEIRO MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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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. 8010274-64.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: CELSO PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Rua BROMELIAS, S/N, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO PINHEIRO MARTINS 

Endereço: Avenida BRASIL, 1.169, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 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, 17 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: 8010089-60.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARILAC LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRIFUGAS DO BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - ME 

(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. 8010089-60.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: INDUSTRIA DE LATICINIOS MARILAC LTDA - EPP 

Endereço: Rua DAS DALIAS, S/Nº, PLANALTO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78715-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRIFUGAS DO BRASIL 

SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - ME Endereço: Rua CORONEL 

ANTONIO DE AVILA REBOUÇAS, 6050, Inexistente, JARDIM FLORIDA, 

BAURU - SP - CEP: 56599-999 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL]

->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, 17 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: 8010183-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JULIETE CARVALHO GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 8010183-08.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: JULIETE CARVALHO GALVAO Endereço: Rua 

BAHIA, 47, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para, no prazo legal, efeutar o 

pagamento das custas processuais, conforme estabelecido na r. 

sentença. ARENÁPOLIS, 17 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-73.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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. 8010114-73.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: GERUSA DE ARAUJO PEREIRA Endereço: Rua 

DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO, 66, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento das custas processuais. 

ARENÁPOLIS, 17 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: 8010059-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE JESUS MELLO (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. 8010059-88.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,314.51 POLO ATIVO: Nome: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME 

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1466, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO DE JESUS MELLO 

Endereço: Rua Goias, 396, Campina, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CLÁUSULA PENAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o valor atualziado do débito. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010004-74.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$25,234.78 POLO ATIVO: Nome: YAGO SOUZA DOS SANTOS Endereço: 

Rua D, 04, QUADRA 05, CASA 04, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, Cidade Moções, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo apresentado pelo Contador Judicial. 

ARENÁPOLIS, 17 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. 
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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: 8010004-74.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010004-74.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$25,234.78 POLO ATIVO: Nome: YAGO SOUZA DOS SANTOS Endereço: 

Rua D, 04, QUADRA 05, CASA 04, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini nº, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, Cidade Moções, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do cálculo apresentado pelo Contador Judicial. 

ARENÁPOLIS, 17 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: 8010277-19.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAULINO DE MATOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINTETICA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010277-19.2016.8.11.0026 Valor da causa: $17,600.00 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO PAULINO DE MATOS Endereço: Rua ROOSEVELT 

MARQUES TEIXEIRA, 843-E, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SINTETICA INDUSTRIA DE 

CALCADOS LTDA - ME Endereço: Rua SANTA CECILIA, 1126, - DE 

274/275 AO FIM, SELESIANOS, JUAZEIRO DO NORTE - CE - CEP: 

63050-202 Senhor(a): RODRIGO PAULINO DE MATOS 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: 12/12/2018 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010249-85.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA AMANCIO (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. 8010249-85.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,282.74 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OLINDA AMANCIO Endereço: Avenida 

AVENIDA DAURY RIVA, 711, PROXIMO AO EX PREFEITO NEGO LU, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO 

SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, bem como juntar planilha de débito atualizada, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010003-55.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ALVES DA SILVA (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. 8010003-55.2016.8.11.0026 Valor da causa: $972.29 

ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: 

Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: REINALDO ALVES DA SILVA Endereço: Rua 

CRISTOVÃO COLOMBO, 18, COHAB, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 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, 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: 12/12/2018 

Hora: 08:20 OBSERVAÇÃO: Deverá a parte autora atualizar o débito 

exequendo, devendo no momento da audiência estar munida da planilha 

representativa do débito e formular proposta concreta para o seu 

pagamento, de forma a conferir efetividade ao processo executivo. 

ARENÁPOLIS, 17 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: 8010002-70.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MARTINS (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. 8010002-70.2016.8.11.0026 Valor da causa: $5,821.91 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA JOSE 

MARTINS Endereço: Rua DEPUTADO MURILO DOMINGOS, 508, CENTRO, 

SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 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, 

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: 12/12/2018 Hora: 08:40 OBSERVAÇÃO: Deverá a 

parte autora atualizar o débito exequendo, devendo no momento da 

audiência estar munida da planilha representativa do débito e formular 

proposta concreta para o seu pagamento, de forma a conferir efetividade 

ao processo executivo. ARENÁPOLIS, 17 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: 8020006-06.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)
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SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA ALVES DA SILVA (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. 8020006-06.2015.8.11.0026 Valor da causa: $1,419.55 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: KATIA 

REGINA ALVES DA SILVA Endereço: Rua PRESIDENTE KENIDY, S/N, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 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, 

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: 12/12/2018 Hora: 09:00 OBSERVAÇÃO: Deverá a 

parte autora atualizar o débito exequendo, devendo no momento da 

audiência estar munida da planilha representativa do débito e formular 

proposta concreta para o seu pagamento, de forma a conferir efetividade 

ao processo executivo. 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. ARENÁPOLIS, 17 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: 8020007-88.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANETE ALVES DANTAS (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. 8020007-88.2015.8.11.0026 Valor da causa: $1,425.27 

ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: R. J. 

SILVESTRE CALCADOS - ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SUZANETE 

ALVES DANTAS Endereço: Fazenda TAMANDUÁ, SN, ZONA RURAL, 

SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 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, 

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: 12/12/2018 Hora: 09:20 OBSERVAÇÃO: Deverá a 

parte autora atualizar o débito exequendo, devendo no momento da 

audiência estar munida da planilha representativa do débito e formular 

proposta concreta para o seu pagamento, de forma a conferir efetividade 

ao processo executivo. 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. ARENÁPOLIS, 17 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: 8010004-79.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE ULBERG DANTAS (EXEQUENTE)

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA DE ANDRADE PINTO (ADVOGADO(A))
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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. 8010004-79.2012.8.11.0026 Valor da causa: 

$24,880.00 POLO ATIVO: Nome: GICELE ULBERG DANTAS Endereço: Rua 

PEDRO NUNES BARROSO, 1054, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA 

LTDA - ME Endereço: Rua Félix Fagundes, 410, Jardim Nova Germânia, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05849-300 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença constante no ID 6523854 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, 

bem como da decisão proferida no ID 6524126. 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, 17 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53627 Nr: 286-37.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MEDEIROS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAUL MEDEIROS DA ROCHA, Cpf: 

83753052191, Rg: 1059166-4, Filiação: Valdomiro Medeiros da Rocha e 

Ilda de Oliveira, data de nascimento: 12/04/1976, brasileiro(a), natural de 

São Miguel do Oeste-SC, convivente. 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: Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu RAUL MEDEIROS 

DA ROCHA pela prática do crime descrito no artigo 303, parágrafo único, 

do Código de Trânsito Brasileiro; b)RECONHECER a consunção do delito 

previsto no artigo 309, caput, pelo crime descrito no artigo 303, parágrafo 

único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação da causa de 

aumento prevista no artigo 302, §1º, I e, portanto, deixar de aplicar pena 

em relação ao primeiro; eCONDENO, ainda, o réu ao pagamento das 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo 

Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 

CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização 

da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.3.1) 

DOSIMETRIA DA PENA:3.1.1 DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: O 

tipo penal do artigo 303, caput do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a 

pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.a)1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)Impõe-se a 

análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado 

o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos 

limites legais. Parto do mínimo legal (seis meses), com a devida vênia do 

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, 

por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código 

Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- Culpabilidade: cuida esta 

circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou 

censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural à 

espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância 

judicial;-Antecedentes: O réu não possui antecedentes;- Conduta social: 

não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em 

seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será 

valorada;-Personalidade do agente: esta circunstância, consoante 

entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes 

nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, 

visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de 

meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal 

circunstância não será valorada em detrimento do acusado;-Motivos do 

crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo 

qual, não valoro esta circunstância. -Circunstâncias do delito: as 

circunstâncias do crime são normais à espécie.- Consequências do crime: 

não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão 

pela qual deixo de valorar esta circunstância; e- Comportamento da vítima: 

não há evidências de que a vítima tenha contribuído para o acidente. 

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 

6 (seis) meses de detenção.b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 

a 65, CP)Ausente qualquer atenuante ou agravante. Assim, mantenho a 

pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção. c)3ª Fase: Das 

Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:Não há causas de 

diminuição a serem sopesadas.Presente, entretanto, a causa de aumento 

prevista no artigo 302, §1º, inciso I, CTB. Assim, aumento a pena em 1/3 e 

fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção.d) Da suspensão ou 

proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor (art. 293 CTB):Pertinente a pena de suspensão ou proibição de 

se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo (CTB, art. 293, 

caput ), mediante análise dos critérios motivadores da fixação da pena 

privativa de liberdade e da proporcionalidade, conforme Ap. Crim. 

304.822-8, rel. Juiz Mário Helton Jorge , considerando que a pena mínima 

de suspensão prevista no CTB é de dois meses e a máxima é de cinco 

anos e que a menor pena privativa de liberdade prevista no CTB é de seis 

meses e a maior é de quatro anos, fixo o período de 02 (dois) meses e 10 

(dez) dias de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor. A entrega da carteira de habilitação deverá 

ocorrer 48 horas após o trânsito em julgado, mediante intimação do juízo 

da execução da pena, ciente o réu do contido no art. 307, parágrafo único 

do CTB, que impõe pena de detenção de seis meses até um ano e multa, 

além de nova suspensão por idêntico prazo, para aquele que viola a 

proibição ou deixa de entregar a carteira de habilitação, no prazo antes 

estabelecido.A entrega da carteira de habilitação deverá ocorrer 48 horas 

após o trânsito em julgado, mediante intimação do juízo da execução da 

pena, ciente o réu do contido no art. 307, parágrafo único do CTB, que 

impõe pena de detenção de seis meses até um ano e multa, além de nova 

suspensão por idêntico prazo, para aquele que viola a proibição ou deixa 

de entregar a carteira de habilitação, no prazo antes estabelecido.3.4) 
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Regime Inicial de cumprimento de pena:A determinação do regime inicial de 

cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das 

circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP). Logo, 

analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena 

definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO (art. 

33, §2°, alínea “c”, do Código Penal), mediante o cumprimento das 

seguintes condições:a) comprovar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) 

dias; b) permanecer em sua residência nos dias de folga, sábados, 

domingos e feriados e, recolher-se no período noturno das 20 às 06 

horas; c) proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias 

sem autorização do juízo; d) comparecimento mensal obrigatório em juízo 

para informar e justificar suas atividades; e 3.5) Substituição da pena 

privativa de liberdade (artigo 59, inciso IV, Código Penal):Considerando, 

que o réu preenche os requisitos do art. 44, incisos I a III, do CP, substituo 

a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do 

CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à 

base de uma hora por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada normal de trabalho. A entidade beneficiada com a 

prestação pecuniária e com a prestação de serviços será eleita em sede 

de execução. Diante da substituição retro, deixo de aplicar a suspensão 

condicional da pena.3.6) Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 

387, inciso IV, CPP):Com relação à fixação de valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e 

jurisprudencial de que só pode ser estabelecido tal valor se houver pedido 

expresso da vítima, tiver sido dada oportunidade ao acusado para discutir 

sobredito pedido e elementos concretos e suficientes nos autos para 

permitir a fixação de tal montante, o que no caso em tela não 

ocorreu.Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucciassim ensina: 

Procedimento para fixação da indenização civil: admitindo-se que o 

magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução 

criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de 

acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar 

valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se 

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir 

contraprova, de modo a indicar o valor diverso ou mesmo apontar que 

inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal 

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é 

defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 

ao princípio da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça, sobre a 

matéria, assim decidiu:I- O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na 

redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, estabelece que o 

Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido. II- Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a 

aplicação do valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima 

porque a questão não foi debatida nos autos. III- Se a questão não foi 

submetida ao contraditório, tendo sido questionada em embargos de 

declaração após a prolação da sentença condenatória, sem que tenha 

sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir contraprova, 

há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV- Recurso desprovido. (STJ – 

REsp 1.185.542 – (2010/0044478-3) – 5ª T. – Relator Min. GILSON DIPP – 

DJe 16.05.2011 – p. 540 – in Juris Síntese DVD – setembro-outubro/2011 – 

verbete nº 101000130150). (Realcei).RECURSO ESPECIAL. PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. [...] 2) REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. ART. 387, IV, DO 

CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO 

DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RÉU. PARCIAL 

PROVIMENTO. [...] 2. A permissão legal de cumulação de pretensão 

acusatória com a de natureza indenizatória não dispensa a existência de 

expresso pedido formulado pelo ofendido, dada sua natureza privada e 

exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil mínima também não 

dispensa a participação do réu, sob pena de frontal violação ao seu direito 

de contraditório e ampla defesa, na medida em que o autor da infração faz 

jus à manifestação sobre a pretensão indenizatória, que, se procedente, 

pesará em seu desfavor. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 

5ª Turma – Resp n° 1236070/RS – Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

– j. 27/03/2012 – DJe 11/05/2012). (Salientei).Em face da inexistência nos 

autos de pedido da vítima expresso, a respeito do qual o acusado 

pudesse se manifestar durante sua defesa e também pela ausência de 

elementos concretos aptos a comprovar os danos, deixo de fixar valor 

mínimo para reparação dos danos, não obstante previsão no art. 387, 

inciso IV, do CPP.3.7) Possibilidade de recorrer em liberdade:CONCEDO ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime inicial de 

cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, sendo que a prisão preventiva seria manifestamente 

desproporcional, observando, ainda, que o réu já se encontra livre.3.8) 

Honorários advocatícios:Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e 

considerando os termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a 

condição financeira do réu, este Juízo nomeou defensor dativo para 

patrocinar suas defesas. Embora tenha o advogado a obrigação de 

prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto pelas 

próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que quando o 

profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo do réu, Dr. Astilho Demétrio 

Urbieta, em 10 (dez) 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).3.9) PROVIDÊNCIAS FINAIS:Após o trânsito em julgado da 

sentença, determino:VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA QUE SE 

MANIFESTE EXPRESSAMENTE SOBRE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO. Caso não haja reconhecimento da prescrição:Expeça-se 

carta de recolhimento, provisória ou definitiva, se for o caso;A expedição 

de ofícios ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e ao Cartório 

Distribuidor, para as anotações de praxe;Oficie-se ao E. Tribunal Regional 

Eleitoral comunicado a condenação, com cópia dessa decisão, para a 

suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, art. 71, § 2º do Código Eleitoral.Oficie-se 

ao DETRAN e ao CONTRAN (CTB, art. 295) para informar a aplicação da 

pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.A remessa destes autos ao Contador Judicial a 

fim de liquidação das custas processuais, intimando-se o Réu ao 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias;Procedam-se às comunicações de 

praxe e ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 16 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54778 Nr: 1344-75.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, EVERTON 

FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU (BMG) S.A., BANCO 

VOTORANTIM, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Intimo a parte requerente, para que apresente contrarrazões recursais, 

no prazo legal.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 657-59.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente, a fim de que se manifeste acerca 

da devolução da carta precatória de ref. 28 (certidão negativa), no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51477 Nr: 163-73.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDANO MAFALDA BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM REGIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do Ofício Circular nº 002/2017/ NUPEMEC –PRES, o 

qual informa que a XII Semana Nacional de Conciliação, evento promovido 

pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunais de todo o País, ocorrerá no 

período de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017, bem como a 

possibilidade de realização de acordo nos autos em tela, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27/11/2017, às 09 horas e 30 minutos.

CONSIGNO, desde já, que as partes deverão comparecer munidas de 

proposta efetiva de acordo, bem como cálculo atualizado da dívida.

Intimem-se as partes, bem como seus procuradores, caso houver.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 534-37.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO HUZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Inicialmente, promova a juntada da petição que encontra-se pendente ao 

processo.

Ato contínuo, ante o decurso do lapso temporal do pedido de fls. 176, 

determino a intimação do réu, por seu causídico e pela derradeira vez, 

para que traga ao processo o Certificado de Registro da arma de fogo 

apreendida nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Após, à conclusão.

Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63225 Nr: 2782-68.2016.811.0088

 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): Gecilandia Patrícia Veiga Vaseli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GECILANDIA PATRÍCIA VEIGA VASELI, 

Cpf: 05423574102, Rg: 24238872, Filiação: Luzia Veiga e Nereu Rodrigues 

Vaseli, natural de Aripuanã-MT, convivente, Telefone (66) 984052888. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de fls.47.Determino a 

citação por edital da ré, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo 

manifestação da acusada, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 17 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-74.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se neste ato, a intimação 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando eventuais 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 1081-82.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO), 

TEREZA BELEM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Deixo por ora de analisar a petição de fls. 90/104 e determino a intimação 

do advogado da parte executada, para regularizar a representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Sanada a irregularidade, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73049 Nr: 2348-72.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Tapurah-MT, VITAL PEDRO 

OBERHERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR LUIZ GIASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NAIDE AP. DO NASCIMENTO COCA - OAB:MS/7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 15, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

suas advogadas a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 53566 Nr: 458-40.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LOPES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:174974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Em suma, inexistindo causas que excluam a ilicitude da conduta do 

acusado, tampouco causas extintivas da punibilidade, e presentes os 

requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, quais sejam a 

materialidade e indícios da autoria delitiva, hei por bem julgar procedente a 

pretensão contida na denúncia para pronunciar o acusado pela autoria na 

prática dos aludidos delitos.Ante o exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, pronuncio o acusado VALDIVINO LOPES DOS REIS, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do: art. 121, § 2º, II, c/c 

o art. 14, II; do art. 129, caput e do art. 147, todos do Código Penal, a fim 

de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta sentença de pronúncia como o necessário mandado/carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 2239-58.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 11, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte EXEQUENTE na pessoa 

de seu advogado a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54021 Nr: 838-63.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZANIOLO ME, JOSÉ ZANIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo a guia devidamente 

recolhida de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Juina, sendo que referida guia pode ser obtidas pelo site www.tjmt.jus.br, 

ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- Forum/ Comarcas- Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54210 Nr: 979-82.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. RUBIN -ME, JOEL RUBÍN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimação da parte Exequente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de intimação da determinação de fl. 

282, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo 

site do Tribunal de Justiça no endereço na internet: 

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.: 24713 Nr: 949-86.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 INTIMAÇÃO DO DR. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, da audiência de 

instrução e jugalmento designada para a data de 28 de novembro de 2018 

às 14h00min perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25941 Nr: 728-69.2011.811.0100

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR DIAVAN, MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO 

DIAVAN NETO, DANIELA CAROLINA DIAVAN, MARCELA NARDEZ 

BRANCO DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Guilherme Junior - 

OAB:2.615

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte EXCIPIENTE ( requerente ), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 523,56, a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de FLS. 57 a 63. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

391,12 para recolhimento da guia de custas e R$ 132,44 para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor correspondente. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 1062-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT

 Autos nº 1062-95.2014 (Id. 83964)

Ação Penal de Competência do Júri

Vistos.

1. Às fls. 364, a defesa do réu arrolou as mesmas testemunhas indicadas 

na defesa prévia, totalizando oito testemunhas (fls. 210-vº/211), porém de 

acordo com o art. 422, do CPP as partes podem arrolar no máximo cinco 

testemunhas.

Desse modo, determino a intimação do causídico para indicar 

precisamente quais das testemunhas pretende que sejam ouvidas em 

Plenário, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo se atentar que durante a 

instrução processual a defesa desistiu das testemunhas Moacir Bazzi, 

Mauro de Miranda, Inês de Miranda e João Carlos de Souza (fls. 254-vº), 
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pois não foram encontradas para serem intimadas.

 Assim, se tiver a intenção de arrolá-las, determino que informe seus 

atuais endereços para que possam ser intimadas da Sessão do Tribunal 

do Júri, assim como o da testemunha Valdir Alves de Brito.

2. Ainda, intime-se o advogado para indicar o atual endereço do 

pronunciado, em igual prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Após, voltem conclusos.

 4. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81108 Nr: 258-64.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ SROCZYNSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON APARECIDO 

CALDEIRA - OAB:46274/PR, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:6317-B/MT

 3. Designo audiência admonitória para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

14:45 horas.4. Intime-se o sentenciado no endereço constante nos autos, 

cientificando-o que deverá comparecer ao ato acompanhado de 

advogado, bem como de que caso não tenha condições de constituir 

advogado, será nomeado o Defensor Público.5. Oficie-se a Penitenciária 

Estadual Florentino Leite a fim de proceder a implementação da 

tornozeleira eletrônica no reeducando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo este Juízo ser comunicado sobre a data da implementação. Com 

a notícia, intime-se o reeducando, inclusive por telefone, para comparecer 

no fórum para colocar a tornozeleira eletrônica. 6. Caso a tornozeleira seja 

implantada em data anterior a audiência designada na Comarca de Sinop, 

oficie-se o órgão de vistoria de monitoramento da tornozeleira acerca da 

autorização de saída da Comarca, solicitando a alteração do perímetro e 

horário de recolhimento. 7. Cumpra-se a decisão proferida nos autos em 

apenso. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 16 de outubro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84581 Nr: 1486-40.2014.811.0101

 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: ZB, IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório da médica, localizado na Rua Vargeão, nº 117, Bairro 

Centro, União do Sul/MT, dia 24/10/2018, às 15:00hs, perita nomeada Dra. 

Leila Nadine Seger.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28871 Nr: 856-84.2005.811.0105

 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: Agropecuária Selle S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci Rigon, Anacleto Rigon, Andrea Fernanda 

Agustini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT, Wagner Almeida Barbeado - OAB:RO/31-B, 

Wagner Almeida Barbedo - OAB:31-B/RO

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de 

março de 2019, às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

OFICIE-SE como requerido às fls. 951.

INTIME-SE a perita para comparecer à solenidade acima aprazada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61004 Nr: 260-56.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Simão Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos.

ARBITRO os honorários da advogada nomeada em 07 URHs, conforme 

tabela da OAB.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários e 

ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34027 Nr: 35-75.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Passos Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc. CERTIFIQUE-SE quanto ao envio da Carta Precatória de fls. 

258. Ainda, solicite-se informação aos Juízos Deprecados à cerca do 

cumprimento das missivas expedidas para instruir este feito. Por fim, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

à oitiva das demais testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64589 Nr: 48-64.2014.811.0105

 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: JBS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDS(cpT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 05/11/2018, 

às 16h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Marcos Antonio Faria Vilela 

de Carvalho - OAB:84, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O, 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

Ante o teor do petitório constante na movimentação de Ref: 421, DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado Paulo Neves 

Nogueira.

Após tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 1553-95.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Marcos Schuck Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução processual. Na forma do art. 

403, §3, do CPP, considerando a complexidade do caso, concedo às 

partes o prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, para apresentação de 

memoriais escritos. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29477 Nr: 365-72.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uochiton Mariano Tavares, Genair Francisca 

Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT, Pedro Paixão dos Santos - OAB:1928/RO

 Vistos etc. Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra UOCHITON MARIANO TAVARES e GENAIR FRANCISCA 

FLOR para apurar eventual crime de apropriação indébita (art. 168, caput, 

do CP). A denúncia foi recebida em 04 de março de 2008 (fls. 73). Nesta 

solenidade as partes pugnaram pelo reconhecimento da extinção da 

punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 

É relato do necessário. DECIDO de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada –CRFB/88, art. 93, IX. Aos réus é imputada a prática do 

crime previsto no art. 168, caput, do CP, o qual é punido com reclusão de 

um a quatro anos e multa. Na forma do art. 109, inciso IV, do CP, 

prescreve a pretensão punitiva estatal em oito anos se o máximo da pena 

cominada em abstrato para o delito é superior a dois anos e não excede a 

quatro. Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no 

caso em testilha é de oito anos. Há que se ressaltar que a última 

interrupção do prazo prescricional ocorreu na ocasião em que este Juízo 

recebeu a denúncia. Analisando detidamente os autos se nota que entre o 

recebimento da denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal 

superior a oito anos sem que ocorresse nenhuma causa interruptiva, 

motivo pelo qual está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena 

privativa de liberdade. No que tange à pena de multa, haja vista o 

apregoado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal, também restou 

prescrita a pretensão punitiva estatal, sendo de rigor o reconhecimento da 

extinção da punibilidade em favor do réu. Por todo o exposto, julgo 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de UOCHITON MARIANO TAVARES e GENAIR 

FRANCISCA FLOR, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado e arquivem-se os 

autos após as baixas e comunicações de praxe. EXPEÇA-SE o 

necessário. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36403 Nr: 83-97.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Graneto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

V, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição 

antecipada. II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.III. Recolha-se 

mandado de prisão, porventura expedido.IV. Após, certificado o trânsito 

em julgado, procedam-se as providências necessárias e arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36950 Nr: 878-06.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martiliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática de eventual delito 

por parte de Gilmar Martiliano da Silva.

À fls. 159, está presente a cópia de certidão de óbito, documento que 

comprova o fato descrito.

É o relato do necessário.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Preceitua o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que se extingue a 

punibilidade pela morte do agente.

Assim, diante da certidão de óbito atestando a morte do indiciado, é de 

rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade relativa ao mesmo.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Gilmar Martiliano 

da Silva, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 463-81.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ferreira Secos e Molhados - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66018 Nr: 1354-68.2014.811.0105

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SANCHES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

PROCEDA-SE com a pesquisa junto ao Sistema Bacenjud em busca do 

endereço da parte requerida.

Com o aporte da resposta, INTIME-SE a parte requerente para que 

impulsione o feito no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38379 Nr: 94-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Ribeiro da Silva Costa, Maria Antonia de 

Souza Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

ARBITRO os honorários do advogado em 10 URHs, conforme tabela da 

OAB/MT.

Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários e 

ARQUIVEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 150-62.2009.811.0105

 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): Madeireira Gutjahr Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, 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 07/11/2018, às 

17h00min, a ser realizada na sala de conciliação.

Magnum de Figueiredo Marisco

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37659 Nr: 644-24.2009.811.0105

 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): A. P. Carvalhais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 07/11/2018, às 

14h20min, a ser realizada na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 1234-20.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade 

de intimar a parte Requerida para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91718 Nr: 3717-86.2018.811.0105

 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: ANDREIA SANTOS SIQUEIRA

 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 em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

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, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 3277-90.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente a Semana Nacional de Conciliação à ref. 9, para o dia 

05 de novembro de 2018, às 18h00m, na sala de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71330 Nr: 432-56.2016.811.0105

 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: AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS, ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente à Semana Nacional de Conciliação (ref. 82), para o dia 

08 de novembro de 2018, às 15h00m, na sala de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66861 Nr: 147-97.2015.811.0105

 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: CMP, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente à Semana Nacional de Conciliação à ref. 54, para o dia 

08 de novembro de 2018, às 15h15m, na sala de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65792 Nr: 1146-84.2014.811.0105

 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: PFPC, KP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente a Semana Nacional de Conciliação à f. 36, para o dia 

05 de novembro de 2018, às 18h00m, na sala de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 853-51.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente à Semana Nacional de Conciliação à f. 33, para o dia 

06 de novembro de 2018, às 15h15m, na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36436 Nr: 91-74.2009.811.0105

 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): Irivaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente a Semana Nacional de Conciliação à f. 84, para o dia 

06 de novembro de 2018, às 17h15m, na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35582 Nr: 1792-07.2008.811.0105

 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): Geraldo Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente a Semana Nacional de Conciliação à f. 97, para o dia 

06 de novembro de 2018, às 16h45m, na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 1758-32.2008.811.0105

 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): Laminados Colniza Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da designação de 

audiência referente a Semana Nacional de Conciliação à f. 258, para o dia 

06 de novembro de 2018, às 17h45m, na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 2921-95.2018.811.0105

 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: ODAIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALEXSANDRO 

DURAN CHELA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Tendo em vista a ausência de retorno do AR, referente à Carta de Citação 

de ref. 12, mas havendo manifestação do respectivo requerido à ref. 16, 

oportunamente, impulsiono os autos para intimar a parte requerida "Banco 

do Brasil" para audiência de designada à ref. 9.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64081 Nr: 860-27.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CAPELINI, EDEDIO LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, SUSPENDE-SE o PROCESSO e o CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL em relação a LUCIANO CAPELINI.DESIGNA-SE audiência 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/12/2018, às 17h45min, 

ocasião em que serão realizados os depoimentos das testemunhas e 

também o interrogatório do réu.Considerando haver policial arrolado como 

testemunha, desde já fica autorizada a consulta com a Cia da PM e/ou DP 

respectivas para verificar onde está lotado o policial, expedindo-se 

Precatória para a oitiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.PROCEDER À 

SEPARAÇÃO DO PROCESSO quanto a LUCIANO CAPELINI (com as 

providências necessárias), arquivando provisoriamente o processo (arts. 

982, §3º e 1349, ambos da CNGC), encaminhando conclusos quando da 

manifestação de algum sujeito processual ou da efetivação da prescrição, 

o que ocorrer primeiro; PRESCRIÇÃO: 06/04/2039. 2.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, 

o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA.Ciência ao Ministério 

Público. Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68389 Nr: 474-26.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA, 

FABIO AYRES MARCHETTI, GENÉSIO AYRES MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA REGINA DEBATIN 

TOMASI - OAB:28524

 Vistos...Trata-se de Objeção de não-executividade (prefere-se esse 

termo ao “exceção de pré-executividade” oposta pelo executado), 

apontando a nulidade na constituição do crédito tributário e a ocorrência 

de prescrição. Sobre a admissibilidade da objeção, em que pese 

discussão, entende-se cabível, mas há pressupostos que devem ser 

observados. [...] Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção SEM efeito 

suspensivo, devendo a SECRETARIA:1.INTIMAR a executada, para 

ciência;2.INTIMAR a exequente para se manifestar (prazo de 10 dias), 

tanto no que se refere ao conteúdo da objeção quanto em relação ao atual 

momento processual;3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83807 Nr: 3369-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILVANI PINTO DE LIMA TONETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32060 Nr: 285-92.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PREVIATTI, MARINA OLIVEIRA DA 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Deferem-se os 

requerimentos da Defesa acerca de ofícios ao Município. V DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do 

CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/12/2018, às 13h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também o 

interrogatório do réu. Por fim, à SECRETARIA para:1.OFICIAR ao Município 

de Cotriguaçu, solicitando:a.Cópia do Edital de concorrência pública do 

Abatedouro Municipal, bem como o primeiro contrato entabulado, SE 

ENCONTRADO;b.Informações sobre casos médicos decorrentes da 

ingestão de carne fornecida pelo Mercado Sacolão entre os anos de 2007 

e 2008, SE HOUVER;c.Cópias de Relatório e/ou Laudos Sanitários 

decorrentes de apreensões de carne realizadas no Mercado Sacolão 

(anos de 2007 e 2008), SE HOUVER.2.EXPEDIR Precatória para oitiva 

de:a.Dariane: R SATELITE 111N CASA MODULO IV, em Juína;3.Quanto à 

testemunha EDSON ALVES BEZERRA, a folha mencionada pelo Ministério 

Público não foi encontrada. DEVE A SECRETARIA localizar a caixa onde 

está o Inquérito Policial e verificar a qualificação e endereço dele, 

INTIMANDO-O;4.A OUTRORA RÉ MARINA também deve ser intimada para 

a audiência, pois será ouvida;5.Havendo testemunhas residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;6.INTIMAR as testemunhas, réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 339-14.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA A CORDEIRO, MÔNICA ALVES 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72716 Nr: 572-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN SCHIMOLER, CLAUDEIR DA SILVA 

SCHIMOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos em correição...

INTIMAR o Defensor que assina a petição última para que junte 

procuração. Prazo de 10 dias.

Não o fazendo, INTIMAR os acusados para indicarem outro defensor 

constituído, juntando-se procuração em 10 dias. Não indicando ou 

decorrendo o prazo, NOMEAR Defensor para apresentar resposta à 

acusação e seguimento do processo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68286 Nr: 396-32.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN SCHIMOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos em correição...

INTIMAR o Defensor que assina a petição última para que junte 

procuração. Prazo de 10 dias.

Não o fazendo, INTIMAR o acusado para indicar outro defensor 

constituído, juntando-se procuração em 10 dias. Não indicando ou 

decorrendo o prazo, NOMEAR Defensor para apresentar resposta à 

acusação e seguimento do processo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72855 Nr: 662-82.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLEITON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - OAB:11681

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 06/12/2018, às 

17h45min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 
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PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 342-66.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: REGIANE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIANE MOREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

05085086147, Rg: 24353825, Filiação: Cleuza de Oliveira Santos e 

Maximiano Moreira dos Santos, data de nascimento: 12/07/1990, 

brasileiro(a), convivente e atualmente em local incerto e não sabido 

ROBSON RANGEL, Cpf: 03604272190, Rg: 20821719, Filiação: Maria 

Aparecida Rangel e Rosalino Rangel, data de nascimento: 05/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Paranhos-MS, convivente, Telefone 984009429. 

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, VIII, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Intimar o requerido e a requerente 

(PORDENDO SER POR TELEFONE), ficando desde já determinada a 

intimação por edital, caso se faça necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo.Cotriguaçu/MT, 22 de março de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 16 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 1122-07.2016.811.0034

 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): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes para que tomem 

ciência do valor dos honorários periciais R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

cobrados pelo perito nomeado, Real Brasil Consultoria Ltda, e para, no 

prazo de 05 (cinco), querendo se manifestem conforme art. 465, § 3º do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32179 Nr: 887-45.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Processo nº 887-45.2013-811.0034

Código 32179

Exequente: Banco do Itaucard S.A.

 Executado: Silvio Ramos da Silva

VISTOS ETC,

Tendo em vista recentes fatos denunciados a este juízo, noticiando 

suposta prática de fraude processual na juntada de petições de acordo 

em execução envolvendo o advogado subscritor da petição de fls. 

207/208, Dr. Renato Dias Coutinho Neto, OAB/MT 11.003/A (a exemplo do 

ocorrido no feito Código nº 12705), determino a INTIMAÇÃO PESSOAL do 

banco exequente, via correio, com a remessa de cópia do acordo de fls. 

207/208, concedendo ao credor o prazo de 10 (dez) dias para confirmar a 

autenticidade da assinatura do advogado Dr. Washington Faria de 

Siqueira, constante de fl. 207.

Após, imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino-MT, 11 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53705 Nr: 369-79.2018.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, José Orlando do Nascimento Filho - 

OAB:17034-E, Luciane Rosa de Souza - OAB:15.779, Rafael Souza 

Nunes - OAB:14676, Raniele Souza Maciel - OAB:23424

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de Medida Protetiva deferida à vítima em desfavor do 

agressor.

Consta dos autos que a vítima requerer revogação das medidas protetivas 

(Ref. 110).

Assim, verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse 

processual, de modo a configurar a carência da ação. Neste sentido, eis 

os seguintes julgados selecionados por Alexandre de Paula, em seu 

Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“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)”.

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

2. POSTO ISTO, conforme pleiteia a parte, EXTINGO o processo sem 

resolução do seu mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

3. Por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas determinadas retro, 

pelo que determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57361 Nr: 2049-02.2018.811.0034

 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: EDEZIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERVINA BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2049-02.2018.811.0034

Código 57361

VISTOS ETC.

Trata-se de Interdição promovida por EDEZIO PEREIRA DA SILVA em face 

de sua mãe MINERVINA BATISTA PEREIRA, ambos já qualificados em 

inicial, com pedido de atribuição de curatela provisória.

Compulsando a peça inaugural, deparo-me com a necessidade de 

complemento, considerando que o CPC prevê requisitos específicos à 

petição inicial da ação de interdição.

Verifica-se no artigo 749 do citado diploma legal que o autor tem a 

incumbência de especificar os fatos que demonstram a incapacidade do 

interditando e o momento em que a capacidade se revelou, sendo que esta 

última “informação relevante para a perícia a ser realizada e para a 

fixação dos limites temporais da eficácia ex tunc da sentença de 

interdição” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. Pg. 1180. Salvador: JusPodivm, 2016).

Contudo, ausente na peça vestibular a indicação do motivo que levou a 

interditanda a ficar acamada, além da data em que o fato ocorreu.

Desta forma, INTIME-SE a requerente para completar a inicial em 15 

(quinze) dias, demonstrando o motivo da incapacidade da interditanda e a 

data em que iniciada, sob pena de indeferimento da petição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 16 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 045 /2018-DF

O Doutor ADALTO QUINTINO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, em 

Substituição Legal, da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a decisão referente ao Termo de Correição Corregedor 

110/2018, Cia 0045858-47.2018.8.11.0000, que prevê o prazo de 30 dias 

para sanar as irregularidades observadas durante a Correição Ordinária 

realizada nesta Comarca, Portaria n.º 29/2018-CGJ.

 CONSIDERANDO que o prazo para cumprimento do relatório da Correição 

Ordinária se encerra em 19 de outubro de 2018;

R E S O L V E:

Art. 1° - Convocar de forma Extraordinária para trabalharem nos dias 

17/10/2018 e 18/10/2018 a partir das 08h:00 até as 11h:00 os seguintes 

servidores:

Marta Rodrigues da Silva – Matrícula 37001- Analista Judiciário;

Jeberson Teles de Abreu – Matrícula 36762 – Analista Judiciário;

Ricardo Shinohara – Matrícula 32636 – Analista Judiciário.

 Art. 2º - Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75914 Nr: 120-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GREVE - 

OAB:SP/211.900, ANDREIA DA COSTA FERREIRA - OAB:SP/163.763, 

TATIANA NEGRUCCI LEISTER - OAB:SP/340.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme folha impressa do site do TJMT, a carta precatória 

já foi distribuida, porém, encontra-se pendente de cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76778 Nr: 541-09.2016.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 26/11/2018 

as 16:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 229-33.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 26/11/2018 

as 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 444-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quinalia e Souza Ltda - Farma Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057, Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 26/11/2018 

as 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75637 Nr: 1271-54.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENICE GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência de conciliação designada foi para o dia 26/11/2018 

as 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84493 Nr: 1452-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACERVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante da certidão de fls.35 impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para pagamento da complementação de diligência, afim de efetuar o 

cumprimento integral do ato, no valor de R$700,00.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-32.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

DERLI JOSE VICENZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar parte autora para audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018 as 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-32.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

DERLI JOSE VICENZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar parte requerida para audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018 as 14:00 horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 39/2018-DF

O Doutor DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Lívia Carla dos Santos Amorim, 

matrícula 32717, portadora do RG n.4473632, inscrita no CPF 

861.199.582-15, designada ao Cargo de Gestora Geral de 1ª Entrância 

gozará de 10 (dez) dias de férias no período compreendido entre 

22/10/2018 a 31/10/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Marcos Conceição Caldas Abreu, analista judiciário 

PTJ, matrícula n. 24456, portador do RG n. 0452761-5 e CPF 

482.632.651-34, para exercer a Função de Gestor Geral de 1ª Entrância, 

pelo período de 22/10/2018 a 31/10/2018, durante as férias da Titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte (MT), 16 de outubro de 2018

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 19/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA o resultado e classificação dos aprovados as vagas de 

cadastro de reserva para estagiários para a Comarca de Guarantã do 

Norte/MT, conforme o Edital nº10/2018-DF:

DIREITO

1º MILENA R. R. DE MELLO, 18.

ADMINISTRAÇÃO

1º MARIANA RAMOS DE CAMARGO, 23.

2º MONICA MALVEIRO, 21.

3º LARISSA SELESTINO DA COSTA, 19.

CONTABILIDADE

1º JOILSO MEIRA NOVAIS, 18.

2º ANDREZA DALMORA DE OLIVEIRA, 17.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei, correndo os prazos para os 

respectivos recursos.

Guarantã do Norte/MT, 03 de outubro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 1480-36.2018.811.0087

 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: Município de Guarantã do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, DEFIRO, EM TERMOS, o pedido liminar para DETERMINAR que a 

requerida ABSTENHA-SE de efetuar cobranças da municipalidade em 

razão do contrato consigno firmado, de n. 194/2014, e respectivos 

aditivos, mormente nos débitos vencidos a partir do mês de fevereiro de 

2017, ABSTENDO-SE, igualmente de levar a apontamento o nome da 

municipalidade aos cadastros de inadimplentes em relação a esses 

débitos, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais). 

INTIMEM-SE para imediato cumprimento.CITEM-SE o demandado para 

comparecimento em audiência de conciliação a ser designada conforme 

pauta do conciliador.Apresentadas as contestações, vistas ao requerente 

e voltem-me conclusos.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110168 Nr: 3028-33.2017.811.0087

 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: RAH, Manoel Vieira Horas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a gratuidade judiciária.

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência.

Tratando-se de benefício assistencial, além da incapacidade laborativa ou 

condição de idoso, há necessidade de comprovação da miserabilidade 

através de elementos que permitam aferir a real condição econômica da 

família da requerente. Não havendo nos autos sequer indicativo de 

miserabilidade e tampouco documentação comprovando a doença do 

infante, inviável a concessão da tutela de urgência.

Cite-se o INSS.

Havendo contestação, realize-se, no prazo de 30 (trinta) dias, estudo 

social na residência da requerente, devendo a Assistente Social 

credenciada indicar, dentre outros fatores que entender relevantes: (a) o 

número de membros da família; (b) a renda de cada um deles, indicando a 

respectiva fonte; (c) as condições da residência, se própria ou alugada, 

se bem conservada ou não; (d) a presença de móveis e eletroeletrônicos 

compatíveis com o padrão de vida indicado; (e) a posse/propriedade de 

veículo automotor pela família, indicando ano e modelo.

O estudo social deverá estar acompanhado de registro fotográfico da 

casa e dos bens que a guarnecem.

Após o estudo, vistas as partes para manifestação e voltem-me 

conclusos para sentença ou designação de perícia médica.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108972 Nr: 2347-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 437 de 541



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela de urgência. A pretensão autoral exige a comprovação 

do alegado vício na formação da vontade, sendo de todo inviável 

suspender liminarmente a obrigação alimentar em favor de menor 

registrado.

CITEM-SE os demandados.

Apresentada a contestação, dê-se vistas ao Ministério Público e 

voltem-me conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 2678-21.2012.811.0087

 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: LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da requerente, para 

manifestação em relação a carta precatória devolvida de fls. 39/40V, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106107 Nr: 768-80.2017.811.0087

 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: ITACIR OSS, MARIA IVONE BARBEIRO OSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a gratuidade judiciária, bem como o recolhimento de custas ao 

final.

Intime-se a parte autora para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Recolhidas as custas, CITE-SE o demandado.

Não recolhidas as custas, voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116851 Nr: 3416-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhiomar Schafranski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PERIN DE SOUZA NETO - 

OAB:24302MT

 Tendo em vista o ofício nº. 438/2018/MPMT/PJGN, pelo qual o Ministério 

Público postula a redesignação das audiências designadas para o período 

de 24 a 26.10.2018, redesigno audiência para a data de 30 de outubro de 

2018, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116799 Nr: 3380-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Tendo em vista o ofício nº. 438/2018/MPMT/PJGN, pelo qual o Ministério 

Público postula a redesignação das audiências designadas para o período 

de 24 a 26.10.2018, redesigno audiência para a data de 30 de outubro de 

2018, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Assim estando a prisão preventiva do réu devidamente fundamentada em 

elementos do caso concreto, o pedido de extensão do benefício não 

merece prosperar.Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos 

autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA manejado pelo requerente JOSMAR KEIK APARECIDO DA 

SILVA, mantendo a decisão que decretou a pr isão 

preventiva.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 761-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remir Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 Tendo em vista a necessidade de refazer a audiência realizada na data 

de 11.10.2018, ante a ocorrência de falha no sistema de gravação 

audioviual, designo audiência para a data de 30.10.2018, às 17h20min.

Intime-se. Notifique-se. Requisite-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 90-73.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva, Romildo 

Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deudomira Gabriel da Silva, Jairo 

Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Francisco Cesar Brzezinski Filho - 

OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT, Stella Haider Arbid - OAB:10.931, 

VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580
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 Intimar o inventariante através de seu advogado para comparecer em 

cartório afim de assinar o termo de inventariante por poderes conferido ao 

procurador, no prazo de cinco (05) dias. Considerando que o inventariante 

foi devidamente intimado via DJE nº 10359, publicado em 17/10/2018 do 

inteiro teor do despacho de fls, 336/338 em todo os seus termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 16 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 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:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos no prazo de cinco (05) dias, a condução do Sr.meirinho afim de 

cumprir a determinação judicial de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52227 Nr: 2931-89.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2931-89.2017.811.0036 (52227)

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

BANCO DO BRASIL S.A. em face de CLAUDIO LEAL MELO, todos 

qualificados.

 Durante o trâmite processual, a parte autora acostou aos autos petitório 

informando que a parte ré efetuou o pagamento da dívida exigida, razão 

pela qual requereu a extinção do processo pelo pagamento (fl.57/58).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante das alegações da parte autora, de que a parte devedora efetuou o 

pagamento do débito mencionado na exordial, antes mesmo da citação da 

presente ação.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, 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.

 Em razão do pagamento espontâneo da parte requerida, uma vez que ela 

nem mesmo adentrou à relação processual, uma vez que não fora 

procedida sua citação DEIXO de condená-la nas custas processuais e 

honorários advocatícios, devendo ser suportadas pela parte autora.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36914 Nr: 589-76.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36914

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 1489-54.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gebice de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57815

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GENICE DE SOUSA GOMES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando 

ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, 

fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.61/65.

Impugnação às fls.76/79, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/18, às 

17h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, 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 
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IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50816 Nr: 2381-94.2017.811.0036

 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: Reginaldo Alves Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 50816

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos (documentos de fls.92/107), defiro a habilitação 

dos herdeiros, para que estes possam dar prosseguimento no feito.

Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

 Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/18, às 

16h30min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, para prestar 

o seu depoimento, 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).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 1548-42.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1548-42.2018.811.0036 (58025)

 Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Busca e Apreensão promovida por BV FINANCEIRA S/A CFI 

em face de FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO, todos qualificados.

 Durante o trâmite processual, a parte autora acostou aos autos petitório 

informando que a parte ré efetuou o pagamento do saldo da dívida exigida, 

purgando a mora, razão pela qual requereu a extinção do processo (fl. 

41).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante das alegações da parte autora, a parte de que a parte devedora 

efetuou o pagamento do débito alimentar mencionado na exordial, antes 

mesmo da citação da presente ação, uma vez que conforme se verifica 

das certidões de fls. 33, 34 e 38, a autora havia sequer recolhidos das 

custas de oficial de justiça para cumprimento da citação.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

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.

 Em razão do pagamento espontâneo da parte requerida DEIXO de 

condená-la nas custas processuais e honorários advocatícios, devendo 

ser suportadas pela parte autora.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

a liberação de eventuais restrições realizadas via Renajud.

DEIXO de determinar o levantamento das custas de oficial de justiça, uma 

fez que conforme certidões de fls. 33, 34 e 38, tais verbas não foram 

recolhidas.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos: 675-47.2015.811.0036 (37122)

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, RECEBO 

o recurso em sentido estrito interposto pelo Acusado (fls. 417), com 

fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

INTIME-SE o Recorrente, na pessoa do seu Defensor, para que, no prazo 

de 02 (dois) dias, apresente as suas razões recursais (art. 588, primeira 

parte e parágrafo único do CPP).

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para oferecer contrarrazões, 

no prazo de 02 (dois) dias (art. 588, segunda parte, do CPP).

Após, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 16/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60518 Nr: 2500-21.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Rezende, Antonia Camargo de 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves, Clemilda 

Gonçalves da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell Jose Giraldes Portela - 

OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela 

parte exequente, na petição inicial.1) Dando prosseguimento ao feito, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita a parte autora, visto que em 

análise dos documentos acostado a emenda da peça inicial a mesma é 

pobre nos termos da Lei 1060/50.2) CITE-SE a parte executada, pelo 

inteiro teor da inicial, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 
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da dívida (art. 829 do Novo CPC), advertindo-a de que sobre o valor do 

débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, em 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do Novo C.P.C.). 3) 

ADVIRTA-A de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.) ou requerer o parcelamento do valor da 

execução nos termos do art. 916 do NCPC. 4) Decorrido tal prazo sem 

pagamento, oferecimento de bens ou requerimento de parcelamento, 

DEVERÁ ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C). 5) Em não sendo localizado os executados para intimação da 

penhora, constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do Novo CPC). 6) Por fim, não sendo encontrada 

a parte executada e decorrido o prazo da citação sem pagamento do 

débito e sem a realização de penhora de bens ou parcelamento da dívida, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar o devido 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 872-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Soares Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Autos 872-02.2015.811.0036

Código: 37574

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que o réu DIRLEY SOARES SANTANA 

as fls. 552 interpôs recurso em sentido estrito e inclusive já apresentou as 

suas razões (fls. 553/556).

1) Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

RECEBO o recurso em sentido estrito interposto por DIRLEY SOARES 

SANTANA, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo 

Penal.

2) INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto (art. 588, 

segunda parte, do CPP).

3) Por fim, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59289 Nr: 2046-41.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorone Gestão de Ativos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 59289

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 03/12/2018 às 

14h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 16 de outubro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55902 Nr: 694-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPN, GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição em anexo, haja vista que o Defensor 

Público da Comarca já patrocina os interesses da parte adversa, ademais, 

conforme comprovação em anexo, o requerente não possui condições 

financeiras de contratar advogado particular, desta forma, nomeio 

advogado dativo na pessoa do Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins, a 

fim de que promova a defesa do executado, e para tanto fixo honorários 

advocatícios no valor de R$ 1,5 URH, a serem ulteriormente executados 

em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o requerente a fim de que, munido desta decisão, imediatamente 

procure o advogado ora nomeado para que promova sua defesa até o 

final da ação.

Havendo requerimento do advogado para que haja designação de 

audiência de conciliação, defiro.

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 246 Nr: 25-06.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benício de Souza Moura, José Herculano 

Machado Filho, Petrônio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes através de seus advogados da designação do LEILÃO 

JUDICIAL ELETRÔNICO para inicio o dia 05/12/2018 ás 13:00hs e 

SEGUNDO para o dia 12/12/2018 ás 13:00hs, as praças serão realizadas 

no Edificio do Fórum da Comarca de Guiratinga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 130-11.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina dos Santos Vasconcelos, Joaquim Neves 

Vasconcelos, Juscelino dos Santos Vasconcelos, Jussania dos Santos 

Vasconcelos, Juscelia dos Santos Vasconcelos, Juscenir dos Santos 

Vasconcelos, Marcelo dos Santos Vasconcelos, Leliane dos Santos 

Vasconcelos, Adfran dos Santos Vasconcelos, Eliane dos Santos 

Vasconcelos, Josiane dos Santos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 
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OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO o advogado dos herdeiros, Dr. 

Eber Amâncio de Barros, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar nos 

autos o nome de qual herdeiro será representado na Requisição de 

Pequeno Valor, em virtude da impossibilidade do fracionamento. Guiratinga 

- MT, 17 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55902 Nr: 694-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPN, GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos n° 694-48.2018.811.0036

 Código: 55902

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 23/25 da Defensoria Pública.

REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

INTIME-SE PESSOALMENTE o executado para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague, prove que já pagou ou justifique a impossibilidade de efetuar 

o pagamento do débito alimentar em execução, bem como as parcelas 

alimentícias que venceram após o ajuizamento deste feito, sob pena de 

prisão, nos termos do art. 528, §3º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 20 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 1667-03.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e 

Previdência S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Carolino dos 

Santos - OAB:MT/ 25617, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Rhan da Silva 

Cordeiro - OAB:64389, Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro - 

OAB:14.992-A, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, 

Ernesto Borges Neto - OAB:MT8.224-A, Manuela Leite Cardoso - 

OAB:RJ 95223, Renato Chagas Corêa da Silva - OAB:MS 5871, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 56.

Guiratinga - MT, 17 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30634 Nr: 478-97.2012.811.0036

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustav Martin Alfred Dutzmann, Espólio de 

Maria Helena Felipe Dutzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

478-97.2012.811.0036, Protocolo 30634, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46520 Nr: 263-09.2010.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CUBA, MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNANDO BETELI, VIVIANE MIRIAM GRAMS, 

ELOIR CESAR PALEARE, ALICE ZOTARELLI PALEARE, ELOIR HENRIQUE 

PALEARE, SHEILLA FARIAS PALEARE, LUCIANO BALDISSERRA, THAIZ 

PALEARE BALDISSERA, FLÁVIO CESAR PALEARE, THAIS FABRINI 

PALEARE, OLMIRO CLAUDIANO TEIXEIRA CAVALHEIRO, MARINA 

CABRAL RUBIO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson roberto maciel - 

OAB:, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THAIZ PALEARE BALDISSERA, Cpf: 

01714101908, Rg: 1.024.657-2, brasileiro(a), casado(a), do lar. 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: No dia 21/06/2004 os Requerentes assumiram a 

obrigação de avalistas do primeiro Requerido, acerca da Cédula Rural 

Pignoratícia, operação nº 21/39852-6, perante o Banco do Brasil S/A, 

agência de Colíder/MT, conforme documento em anexo. Pelo que se 

constata do referido documento, o primeiro Requerido obteve o crédito de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) junto ao Banco do Brasil S/A, assumindo a 

obrigação de quitá-lo em 04 (quatro) prestações anuais e sucessivas, 

correspondente a parcela de principal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil 

e quinhentos reais), cada uma, acrescida de encargos financeiros, 

apurados no período, proporcionais aos valores nominais, vencendo a 

primeira em 20/06/2007 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, 

de forma que, com o pagamento da última prestação em 20/06/2010 ocorra 

a liquidação da dívida resultante do financiamento. Porém, o primeiro 

Requerido, de forma maliciosa, descumpriu a sua obrigação, vez que 

deixou de realizar os pagamentos nas datas previstas em contrato. Desta 

forma, não restou aos Autores outra alternativa, senão o pagamento das 

parcelas contratuais, posto que, além de avalistas, são pessoas idôneas, 

cumpridoras de suas obrigações, que têm o nome a zelar. Assim, os 

Autores já despenderam o valor de R$ 11.493,36 (onze mil, quatrocentos 

e noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo que R$ 5.130,39 

(cinco mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos) foram pagos no dia 

12/12/2008, e R$ 6.362,97 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

noventa e sete centavos) foram quitados aos 03/09/2009, conforme as 

inclusas cópias dos comprovantes de pagamento emitidos pelo Banco do 

Brasil S/A. Referido valor, em dezembro de 2009, atualizado com juros 

legais de 1% ao mês e correção monetária, desde a data dos pagamentos, 

atingiu a importância de R$ 12.490,17 (doze mil, quatrocentos e noventa 

reais e dezessete centavos), quando os Autores ajuizaram Ação de 

Cobrança contra o primeiro Requerido (Processo nº 122/2009 – Cód.: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 442 de 541



46240 – Juizado Especial Cível da Comarca de Itaúba/MT), de acordo com 

os documentos acostados. Em audiência de conciliação, o primeiro 

Requerido se comprometeu a realizar o pagamento da quantia acima 

descrita em 12 (doze) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01 (uma) 

parcela de R$ 490,17 (quatrocentos e noventa reais e dezessete 

centavos), sendo a primeira no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para 

15/02/2010 e as subsequentes para todo dia 15 (quinze) de cada mês, 

sendo a última no valor de R$ 490,17 (quatrocentos e noventa reais e 

dezessete centavos), mediante depósito bancário. Ocorre, Excelência, 

que o primeiro Requerido não cumpriu o acordo celebrado nos referidos 

autos, motivando a EXECUÇÃO do débito remanescente, atualmente, no 

valor de R$ 14.529,52 (quatorze mil, quinhentos e vinte e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), para forçar o pagamento mediante a 

constrição dos bens do primeiro Requerido em benefício dos credores, ora 

Suplicantes, como se constata pela cópia da petição em anexo. 

Registra-se que o primeiro Requerido, consciente da intenção da 

propositura de ação executiva futura, alienou fraudulentamente o seu 

único bem, um imóvel rural, situado no município de Itaúba/MT, 

correspondente a uma área de terras com 36,30 has (trinta e seis 

hectares e trinta ares), remanescente de área maior, no lugar denominado 

“Gleba Piaui”, objeto da matrícula nº 8.371, do Primeiro Cartório de Registro 

de Imóveis de Colíder/MT (documento incluso), capaz de suportar o 

pagamento da sua obrigação, efetivando tal transação viciada, 

primeiramente, em 24/04/2006, de forma simulada, em favor da segunda 

Requerida, VIVIANE MIRIAM GRAMS, com quem o primeiro Requerido vive 

em união estável há mais de 05 (cinco) anos, e, posteriormente, em 

20/07/2007, com os demais Requeridos, que adquiriram o imóvel sabendo 

da dilapidação do patrimônio do primeiro Requerido, insolvência, para não 

pagar os credores. No mesmo sentido, referido imóvel foi alienado aos 

dois últimos Requeridos, aos 27/08/2009, que já eram conhecedores da 

situação em tela. Excelência, verifica-se pela cópia da matrícula nº 8.371, 

do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, que o imóvel em 

questão foi adquirido, em todas as vendas, por valor aquém ao de 

mercado, o que demonstra a má-fé e a existência de vício em tais 

alienações por parte dos vendedores e compradores. Na primeira venda, 

aos 24/04/2006: R-05/M-8.371, por R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor 

inferior ao pago pelo primeiro Requerido quando de sua aquisição (R$ 

13.100,00 (treze mil e cem reais), aos 11/05/1999 – R-03/M-8.371); Na 

segunda venda, aos 20/07/2007: R-06/M-8.371, por R$ 22.500,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos reais); e, Na terceira venda, aos 27/08/2009: 

R-07/M-8.371, por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ora, o imóvel rural in 

casu possui área de 36,30 has (trinta e seis hectares e trinta ares), 

equivalente a 15,125 alqueires, sendo que o valor do alqueire, na região, 

está em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Portanto, resta evidente a conduta malsinada por parte dos Requeridos, a 

fim de lesar os credores do primeiro Requerido. Os Requerentes, por 

varias vezes, tentaram realizar um acordo amigável com o primeiro e 

demais Requeridos. Porém, não obtiveram qualquer êxito. DOS PEDIDOS 

Em razão do exposto, requerem a Vossa Excelência: a) a desconstituição 

dos atos jurídicos viciados (R-05, R-06, R-07 e R-08, todos da Matrícula nº 

8.371, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT) a fim de 

que se reincorpore o bem alienado ao patrimônio do primeiro Requerido, 

restaurando a garantia patrimonial para possibilitar a solução do seu 

débito; b) sucessivamente, nos termos do artigo 289 do Código de 

Processo Civil, em caso se tipifique modalidade diversa de defeito do ato 

jurídico, requerem a declaração de nulidades dos mesmos para se 

reincorporar a coisa alienada ao patrimônio do primeiro Requerido; c) a 

condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa; d) a citação 

dos Requeridos, para que, querendo, contestem a presente ação no prazo 

legal, sob pena de revelia; e) a total procedência da presente ação, 

determinando-se a expedição de documentos necessários aos órgãos 

competentes; f) oportunidade para provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

Requeridos, oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado 

oportunamente, juntada de documentos, diligências, perícias, não ficando 

dispensado, destarte, nenhum meio probatório; g) os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, posto que são pessoas pobres na 

acepção legal do termo, impossibilitados de arcar com as custas judiciais 

sem prejuízo de seu próprio sustento. Dá-se à causa o valor de R$ 

89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais). Termos em que, Pedem 

Deferimento. Itaúba/MT, 22 de Abril de 2010. RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES OAB/MT 12.424-A

Despacho/Decisão: Processo nº: 236-09.2010.811.0096 (Código 

46520)Requerente: Jorge CubaRequerido: Ednaldo Betele e 

outrosVistos.Defiro o requerimento formulado pela parte requerente às fls. 

182/183.Com efeito, cite-se a requerida Thaiz Paleare Baldissera, por 

edital, fazendo constar do ato as advertências legais de praxe.No mais, 

considerando a omissão constante na certidão do oficial de justiça de fls. 

169, oficie-se o Juízo Deprecado para que preste informações quanto a 

citação do requerido Luciano Baldissera.Expeça-se nova carta de citação 

aos requeridos Flávio Cesar Paleare e Thais Fabrini Paleare, devendo esta 

ser encaminhada por correio via AR, no endereço de fls. 159.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Itaúba, 02 de agosto 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 Escrevente Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47838 Nr: 809-30.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO ANTONIO PINHEIRO, Cpf: 

88388662104, Rg: 1864973-4, Filiação: Pedro Pinheiro e Neide Tomaz 

Pinheiro, brasileiro(a), natural de Planalto-RS, alinhador de serraria, 

Telefone 66-9912-3360. 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$ 557,32 (Quinhentos e cinquenta e 

sete reais e trinta 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: TRATA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR 

D.da.S.P, neste ato representado por sua genitora LINDINALVA BEZERRA 

DA SILVA em face de GILBERTO ANTONIO PINHEIRO, brasileiro, casado, 

alinhador de serraria, portador da CI/RG n° 1.864.973-4 SSP/MT, inscrito 

no CPF sob o n° 883.886.621-04, residente e domiciliado EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO, NOS SEGUINTES TERMOS: o exequente 

tornou-se credor do executado pela quantia de R$ 557,32 (Quinhentos e 

Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), referente as parcelas 

com vencimento para 10/09/2011, 10/10/2011, conforme demonstrativo 

que segue acostado nas fls. 08, todas correspondentes a 33,33% do 

salário mínimo, estabelecido no Termo de Acordo de fls. 13, sendo que o 

executado até a presente data não quitou os referidos débitos. 

Obrigando-se a recorrer ao MM. Juízo, com a presente execução, única 

forma para solução deste caso, tendo em vista que o executado não 

cumpre com sua obrigação espontaneamente. Por isto, requer a Vossa 

Excelência: a) a citação do executado, para que este dentro do prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do débito devido, conforme 

demonstrativo em fls. 08, que prove que já o fez, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão civil 

(CPC, art. 733, § 1°), ouvindo previamente o representante do Ministério 

Público, o que fica desde já requerido, advertindo-o de que o cumprimento 

da prisão não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas; b) concessão do benefício do artigo 172, § 2° do Código de 

Processo Civil; c) a condenação do executado no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios; d) protesta-se provar o alegado 

por todos os meios de prova admitidos em direito; e) a concessão do 

benefício da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1.060/50, tendo em vista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 443 de 541



que o exequente não possui condições financeiras para suportar as 

custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Dá-se à causa o 

valor de R$ 557,32 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois 

Centavos). Termos em que, pede e espera deferimento. Nova Santa 

Helena – MT em 08 de dezembro de 2011. João Guedes Carrara OAB/MT 

14.865.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  n º  4 7 8 3 8 P r o c e s s o  n º 

809-30.2011.811.0096Classe – Assunto:Direito Civil – Família – Alimentos 

Requerente:Lindinalva Bezerra da SilvaRequerido: Gilberto Antonio 

PinheiroVistos.Ante o teor da petição inclusa (f. 35 às f. 36) PROCEDA-SE 

à busca nos sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante 

dos autos, PROMOVA-SE a citação do executado nos termos da decisão 

de f. 16, se igual, CITE-SE por edital no prazo de 20 (vinte) dias. Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo de resposta, desde já, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara nomeie curador especial, nos termos do artigo 9º do 

CPC, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, havendo 

manifestação do executado INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 10(dez) dias.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Itaúba/MT, 21 de janeiro de 2016. Suelen BarizonJuíza 

Substituta

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.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Itaúba, 16 de outubro de 2018

Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond Escrevente Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47837 Nr: 808-45.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO ANTONIO PINHEIRO, Cpf: 

88388662104, Rg: 1864973-4, Filiação: Pedro Pinheiro e Neide Tomaz 

Pinheiro, brasileiro(a), natural de Planalto-RS, alinhador de serraria, 

Telefone 66-9912-3360. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 4.810,82 (Quatro mil e oitocentos e dez reais e oitenta e 

dois centavos)

Resumo da Inicial: TRATA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR 

D.da.S.P, neste ato representado por sua genitora LINDINALVA BEZERRA 

DA SILVA em face de GILBERTO ANTONIO PINHEIRO, brasileiro, casado, 

alinhador de serraria, portador da CI/RG n° 1.864.973-4 SSP/MT, inscrito 

no CPF sob o n° 883.886.621-04, residente e domiciliado EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO, NOS SEGUINTES TERMOS: o exequente 

tornou-se credor do executado no percentual de 33,33% do salário 

mínimo, com vencimento para o dia 10 (dez) de cada mês, ocorre que há 

muito tempo o executado não vem cumprindo com sua obrigação de 

prestar alimentos ao filho. O débito executado corresponde as prestações 

vencidas desde o mês de dezembro de 2009 até o mês de 2011, que 

corresponde a soma de R$ 4.378 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos). Por isto, requer a Vossa Excelência: 

a) a citação do executado, para que este dentro do prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, acrescido de custa processuais e 

honorários advocatícios que forem arbitrados, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quanto sejam suficientes a garantia da presente 

execução, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil, 

intimando-o, a seguir, para que oponha, querendo, embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias; b) a concessão do benefício de Assistência Judiciária 

Gratuita nos termos da Lei 1.060/50, tendo em vista que exequente não 

possui condições financeiras para suportar as custas do processo e 

honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, bem como 

nomeação do advogado que esta subscreve, por já patrocinar processo 

de Execução sob o Rito Especial (Art. 733, do Código de Processo Civil); 

c) requer, ainda seja permitido o Sr. Oficial de Justiça encarregado das 

diligências, que se cumpra de acordo com as prerrogativas do artigo 172 

do CPC. Dá-se à causa o valor de R$ 4.373, 48 557,32 (Quatro Mil 

Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos). Termos 

em que, pede e espera deferimento. Nova Santa Helena – MT em 08 de 

dezembro de 2011. João Guedes Carrara OAB/MT 14.865.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  n º  4 7 8 3 7 P r o c e s s o  n º 

808-45.2011.811.0096Classe – Assunto:Direito Civil – Família – Alimentos 

Requerente:Lindinalva Bezerra da SilvaRequerido: Gilberto Antonio 

PinheiroVistos.Ante o teor da petição inclusa (f. 36 às f. 37) PROCEDA-SE 

à busca nos sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante 

dos autos, PROMOVA-SE a citação do executado nos termos da decisão 

de f. 16, se igual, CITE-SE por edital no prazo de 20 (vinte) dias. Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo de resposta, desde já, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara nomeie curador especial, nos termos do artigo 9º do 

CPC, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, havendo 

manifestação do executado INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 10(dez) dias.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Itaúba/MT, 21 de janeiro de 2016. Suelen BarizonJuíza 

Substituta

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 Escrevente Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70755 Nr: 40-51.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE CAIMI, CAIMI & FIORI LTDA - ME, REGIANE 

FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Processo nº: 40-51.2013.811.0096 (Código 70755)

Requerente: Gilvaine Caime, Caimi & Fiori Ltda – Me e Regiane Fiori

Requerido: Banco do brasil s.a

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 289/291, DÊ-SE vista dos autos a parte 

autora para se manifestar.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46070 Nr: 702-54.2009.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 
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196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/198 (46070)

Requerente: Ana Luiza de Souza

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Ana Luiza de Souza 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Devidamente intimada, a autarquia ré apresentou impugnação à execução 

às fls. 104/110, tendo a parte autora concordado com os valores 

expostos na r. impugnação (fls. 111/verso).

Decisão às fls. 113/114, acolhendo a impugnação e determinando o 

pagamento.

Às fls. 117/118, foram expedidos as respectivas RPV’s.

Aportou às fls. 119/120, ofício proveniente da COREJ informando o 

pagamento dos RPV’s.

Alvará juntado às fls. 127/128, tendo sido devidamente pago.

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.: 71604 Nr: 881-46.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 881-46.2013.811.0096

Código: 71604

Vistos.

Cuida-se de execução movida por José Alves de Paula em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Alvará judicial à fl. 123 e 131.

Certidão à f. 127/129 e ofício à f. 132, relatando o levantamento do valor 

pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, e 925 do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70464 Nr: 727-62.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE CARRARA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 727-62.2012.811.0096 (70464)

Requerente: Euridice Carrara de Jesus

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Euridice Carrara de 

Jesus contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Devidamente intimada, a autarquia ré apresentou impugnação à execução 

às fls. 109/119, tendo a parte autora concordado com os valores 

expostos na r. impugnação (fls. 120).

Decisão às fls. 120/123, acolhendo a impugnação e determinando o 

pagamento.

Às fls. 126/127, foram expedidos as respectivas RPV’s.

Aportou às fls. 128/129, ofício proveniente da COREJ informando o 

pagamento dos RPV’s.

Alvará juntado às fls. 138/1141, tendo sido devidamente pago.

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.: 47948 Nr: 75-45.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALVES BORMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 75-45.2012.811.0096

Código: 47948

Vistos.

Cuida-se de execução movida por Vilma Alves Bormann em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Alvará judicial à fl. 132.

Certidão à f. 134/135, relatando o levantamento do valor pela parte 

exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, e 925 do 

Código de Processo Civil.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47865 Nr: 835-28.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DE BARROS FIALHO TIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº: 835-28.2011.811.0096

Código: 47865

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pela União em desfavor de Ivete de 

Barros Fialho Tim.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

96/97).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras, se houver, com as 

cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44734 Nr: 358-10.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY JOSÉ TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 Processo nº: 358-10.2008.811.0096

Código: 44734

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal proposta pela União em desfavor de Darcy 

José Tessaro.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

184/186).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras, se houver, com as 

cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50160 Nr: 1644-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jailson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50160

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de restituição de bem móvel apreendido pela suposta 

prática do crime de estelionato, em tese, cometido em estabelecimento 

comerciais na região do Auto Posto “Mineirinho”, neste município de 

Itiquira/MT.

Em síntese, sustenta que a posse do veículo teria sido supostamente 

transferida para a requerente.

O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido, visto que o veículo 

ainda interessa ao deslinde da causa, bem como era utilizado como 

instrumento do crime de estelionato (ref. 57).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

O Código de Processo Penal é claro ao dispor sobre a apreensão das 

coisas apreendidas, determinando que os bens de interesse à lide não 

serão devolvidos senão após o termino da competente ação penal, art. 

118, in verbis:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.”

Verifico que o veículo apreendido GM Silverado, placa JTS 8887, ANO 

97/97, cor verde, chassi 8AG244NZVVA134562, Renavam 00679288082, 

encontra-se em nome do acusado Jailson Pereira, ademais o veículo 

apreendido foi utilizado como instrumento do delito e neste momento 

processual não há como se falar que o mesmo trata-se de terceiro de 

boa-fé, uma vez que todos os elementos materiais devem acompanhar os 

autos enquanto interessarem ao processo.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação do veículo GM 

Silverado, placa JTS 8887, ANO 97/97, cor verde, chassi 

8AG244NZVVA134562, Renavam 00679288082 apreendido, conforme 

consignado no bojo desta decisão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 1929-77.2018.811.0027

 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: LETÍCIA LOPES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEDER ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:a) INDEFIRO os alimentos provisórios pleiteados, ante a 

insuficiente demonstração da probabilidade da paternidade, b) Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta da 

Conciliadora Judicial desta Comarca.c) Cite-se a parte requerida (CPC, art. 

247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:I) conterá apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);II que a ausência injustificada do 
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autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.III) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).IV) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1166-76.2018.811.0027

 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: Leozalda Lobo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2019, às 16h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43655 Nr: 720-44.2016.811.0027

 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: IZAIAS FERREIRA NEVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a pauta de audiências do ano de 2018 encontra-se 

abarrotada, bem como este Magistrado responde cumulativamente por 

esta Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, indefiro o petitório de ref. 

68.

Sendo assim, aguarde-se a audiência designada nos autos.

Cumpra-se com as formalidades necessárias para o ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 679-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Marcio Kley Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

 Trata-se de executivo de pena do reeducando Jhonny Marcio Kley Maciel.

O Diretor da Cadeia Pública local em ref. 122 informou que o recuperando 

possui dias trabalhados para fim de remição.

Instado à manifestação, o Ministério Público em ref. 123 pugnou pela 

homologação dos dias de trabalho do recuperando, remindo de sua pena o 

total de 114 dias, o que foi concordado pela defesa do recuperando em 

ref. 134.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

A Lei de Execuções Penais autoriza a remição de 01 (um) dia de pena a 

cada 03 (três) dias trabalhados, tendo o recuperando trabalhado por 342 

(trezentos e quarenta e dois) dias, faz jus à remição de 114 (cento e 

quatorze) dias, devendo este período homologado a fim de remição ser 

computado em sua pena.

Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, incisos I e II, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 342 (trezentos e quarenta e dois) dias 

trabalhados pelo recuperando, remindo ao todo de sua pena 114 (cento e 

quatorze) dias, os quais devem ser considerados como pena cumprida 

para todos os efeitos, inclusive para progressão, a teor do que dispõe o 

artigo 128 da LEP.

Proceda-se com nova realização de cálculo de pena, levando em 

consideração os dias aqui remidos, em seguida, dê ciência ao Ministério 

Público e à defesa, enviando cópia do cálculo ao recuperando.

No mais, aguardem-se os autos em Secretaria até data próxima para 

progressão de regime ou em caso de ser feito novos requerimentos nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 16 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47401 Nr: 47-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contern Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO CESAR FARIA - 

OAB:208910, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Maia de Freitas Soares 

- OAB:208638/SP

 A parte Executada, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca do cálculo 

do credor de fls. 137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58943 Nr: 2074-36.2018.811.0027

 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: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT, Gerente de Tributos 

Estaduais-SEFAZ/MT-Exatoria de Itiquira-Sr.Wilson Quintiliano Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58943

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APAE – ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITIQUIRA, contra a decisão de 

ref. 04.

Alega que a decisão encontra-se com erro material ao narrar que as 

madeiras foram doadas ao Hospital Municipal, sendo que as madeiras 

foram doadas à embargante.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

In casu, os embargos foram interpostos em razão da decisão constar erro 

material no que se refere ao nome das partes.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para 

sanar a contradição na sentença, e DOU-LHES PROVIMENTO.

onde se lê: foram doadas ao Hospital Municipal;
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leia-se: foram doadas a associação de pais e amigos dos excepcionais – 

APAE;

Quanto ao mais, a decisão permanece tal como está lançada.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-60.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DA ROSA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 25/10/2018, às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-83.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA DUTRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 25/10/2018, às 10:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-98.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE APARECIDA TUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a se manifestar acerca da certidão da Oficial de 

Justiça, quanto a não citação da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-25.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a se manifestar acerca da certidão da Oficiala 

de Justiça.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES PRAZO: 5 

DIAS AUTOS N.º 833-79.2009.811.0047 ESPÉCIE: Execução da 

Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL PARTE REQUERENTE: 

PARTE REQUERIDA: Alan Cristiano de Almeida INTIMANDO(A, S): ALAN 

CRISTIANO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, filho de Néri Caetana de Almeida, nascido em 12/03/1988. 

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$ 1.240,20 e taxa judiciária no valor de R$ 

392,58, no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de protesto. Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei. 

Jauru - MT, 17 de outubro de 2018. Suzamara Inácio Soares Gestora da 

CAA

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36828 Nr: 1543-18.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 32 determino a remessa dos autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo.

2. Expeça-se o necessário, se caso. 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.: 22956 Nr: 1018-75.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 647-14.2013.811.0048

 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: JOSEFA PAIXÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 1337-43.2013.811.0048

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23050 Nr: 1106-16.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE MORENO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23280 Nr: 1339-13.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FARIAS SANTANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1652 Nr: 444-72.2001.811.0048

 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): EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio de 

veículos registrados em nome da parte executada.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando o 

bloqueio efetivado, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Junte-se cópia do termo da consulta e da penhora on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1652 Nr: 444-72.2001.811.0048

 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): EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de veículos, por meio 

eletrônico, em nome da parte executada.

2. A pretensão da parte exequente merece guarida. Não se trata de 

desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar pelo 

meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os 

atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito.

 O artigo 854 do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, 

expressamente, a penhora de veículos registrados em nome da parte 

executada, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução.

Ademais, a penhora de veículos efetuada por meio eletrônico é 

constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao devido processo 

legal, pois se limita a fazer a constrição de veículos no valor máximo da 

execução, não obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser 

exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova 

quanto ao revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade.

 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim 

de autorizar a consulta e penhora sobre os veículos registrados em nome 

da parte executada, até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio eletrônico, via RENAJUD.

 4. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de veículos, manifeste-se a parte 

exequente, em dez (15) dias.

5. Caso seja confirmado o bloqueio de veículos registrados em nome da 

parte executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como 

termo dela o protocolo emitido pelo sistema REANJUD, que será juntado 

aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação da parte executada, 

para caso queira, oferecer embargos no prazo legal.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46132 Nr: 2196-83.2018.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, pelo qual a requerente, já 

qualificada nos autos, pleiteia a autorização judicial para levantar os 

valores depositados junto ao Banco do Brasil.

 A inicial veio instruída com os documentos.

 Foi dado vista ao Ministério Público, e o mesmo deixou escoar o prazo, 

conforme certidão de Ref: 14.

FOI O RELATÓRIO. DECIDO.

2. Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, bem como a desnecessidade da 

abertura de inventário exclusivamente para a partilha desses valores, uma 

vez que a requerente é herdeira e possui poderes para tanto, DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ pretendido em nome de Zilda de Lima.

3. Assim, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, AUTORIZO o 

requerente ONOFRE MAROS efetuar o saque do montante total do saldo 

da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício de 

2018em nome de Waldomiro Francisco da Silva.

4. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

5. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o 

caso. 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.: 40905 Nr: 3252-88.2017.811.0048

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECN, JFNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do pedido contido na inicial, oficie-se o Banco Bradesco S/A, 

para que informe a existência ou não de valores em nome do falecido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. 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.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 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): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução com as partes já qualificadas.

2. O exequente informa este juízo, de forma expressa, que houve 

pagamento do débito pela parte devedora.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 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. Expeçam-se, se o caso, o necessário para levantamento, em favor da 

parte devedora, de eventual quantia penhorada e depositada em conta 

vinculada ao presente feito, de tudo certificando.

5. Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios.

6. Após o trânsito em julgado e, certifique-se, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 132-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIQUIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANE - OAB:OAB/MT 19762/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Certifique-se o (a) Sr (a). Gestor (a) Judicial se houve o trânsito em 

julgado da sentença de Ref: 32.

 2. Após voltem conclusos, para deliberações (Ref: 41).

3. Expeça-se o necessário. 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.: 22407 Nr: 444-52.2013.811.0048

 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: JOAQUIM CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45089 Nr: 1793-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDA, DEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, determino que o(a) Sr(a). Gestor(a) certifique o trânsito 

em julgado da sentença proferida na Ref:22, haja vista que as partes 

desistiram do prazo recursal.

2. Ademais, prossiga no cumprimento da sentença acima mencionada.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO GOMES DE NOVAES (ADVOGADO(A))

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS SUELEN GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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: 1000271-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

APARECIDA LUCINDA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSIVELTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos 

e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

V A DA COSTA - ESTOFADOS - ME (REQUERENTE)

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-03.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

SARAH NOBREGA ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA NETO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 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: 1000146-67.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 604,45 (seiscentos 

e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-43.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 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

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78147 Nr: 2096-42.2018.811.0109

 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: JOSÉ NORBERTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 42, INTIME-SE a parte autora para que no prazo 

legal, forneça o CD do exame de Cateterismo, laudo e pedido médico, para 

que assim, seja realizado o orçamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BONMANN DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos etc. Diante da 

impossibilidade de proceder à intimação do requerido Sr. Douglas 

Bonmann de Lima, conforme consta na certidão de (Num. 7310467 - Pág. 

1), INTIME-SE o patrono da requerente para informar seu endereço 

atualizado, dentro do prazo legal, sob pena da lei. Após a informação do 

endereço atualizado do requerido, este magistrado designara e realizará a 

audiência de conciliação, tendo em vista que a Juíza Conciliadora foi 

impedida de atuar nesta solenidade, conforme termo de audiência de 

conciliação (Num. 8273266 - Pág. 01). Decorrido o prazo acima, 

certifique-se e voltem conclusos. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-93.2010.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

SAMUEL PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que impulsiono para a parte autora se manifestar 

quanto a execução da sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66894 Nr: 1150-75.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI AMADEU SIMONETTI, DANIEL AUGUSTO 

FIORESE MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 Vistos etc.

Uma vez que não foram cumpridos, pela Secretaria, os atos para que 

fosse realizada a audiência agendada à fl. 274, DETERMIMO seu 

cancelamento, bem como sua retirada da pauta.

Ademais, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data 

de 19/03/2019, às 15h40min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores, sob as penas da lei.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, bem como as 

arroladas pelas defesas às fls. 59 e 98-v/99 para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31283 Nr: 298-55.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette, MYRIAN TAVARES ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/124 (Código 31283)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valmor Zanette

Vistos.

A penhora sobre o bem indicado já foi realizada às f.60, demandando 

apenas a atualização da avaliação do imóvel penhorado em razão do 

franco desenvolvimento do Município de Matupá (MT) ao longo de sete 

anos após a última avaliação (2011).

Avalie-se o bem e, em seguida, intimem-se as partes para se 

manifestaram sobre o laudo de avaliação.

Nomeio o executado como depositário, nos termos do art. 840, inciso III do 

Código de Processo Civil, advertindo-lhe sobre o encargos e os ônus que 

recaem sobre este.

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.: 51819 Nr: 1716-23.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcos Melozzi, OSVALDO FERREIRA 

BESSA, Agrícola Bom Solo Ltda, ANGELO CARLOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:5368/MT, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21905/O, Silvério Gonçalves Pereira - OAB:4720-B/MT

 Processo nº 1716-23.2012.811.0111 (Código 51819)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Angelo Carlos Maronezzi e Outros

Vistos.

Penhore-se o bem ofertado (f.39), conforme expressamente anuído e 

requerido pela parte exequente.

Nomeio o executado indicado, Sr. Ângelo Carlos Maronezzi, como 

depositário, nos termos do art. 840, inciso III do Código de Processo Civil, 

advertindo-lhe sobre o encargo e os ônus que recaem sobre este.

Após, avalie-se o bem e, em seguida, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o laudo de avaliação (art.13, Lei 6.830/80).

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.: 52679 Nr: 821-28.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA AUTOCENTER LTDA ME, SILVIA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 821-28.2013.811.0111 (Código 52679)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Nogueira Autocenter Ltda Me e Silvia de Freitas

 Vistos.

Cumpra-se a determinação judicial derradeira (f.97), primeira parte.

ÀS PROVIDÊNCIAS, 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.: 53997 Nr: 298-79.2014.811.0111

 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 NEIDE DE MATTOS RIBEIRO MAMEDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ RIBEIRO MAMÉDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 298-79.2014.811.0111 (Código 53997)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Maria Neide de Mattos Ribeiro Mamedio

Requerido: Espólio de Luiz Ribeiro Mamedio

Vistos.

Despicienda da conclusão dos autos, eis que pendente providência 

exclusiva da Secretaria do Juízo.

Dê-se vista ao Ministério Público.

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.: 52703 Nr: 845-56.2013.811.0111

 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: ESPÓLIO DE LUZIA MOVIO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 845-56.2013.811.0111 (Apolo nº 52703)

Classe – Assunto: Inexistência de Débito c.c. Indenização

Requerente: Espólio de Luzia Movio Pessoa

Requerido: Banco Itaú BMG S.A.

Vistos.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a eventual tempestividade da 

contestação protocolada dia 14.06.2018.

Defiro o pedido requerido pela parte requerente, eis inviabilizada em 

solicitar tal informação na forma administrativa, para oficiar o INSS, 

solicitando extrato do benefício previdenciário com consignações em nome 

da Sra. Luzia Movia Pessoa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55345 Nr: 1422-97.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, JVSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1422-97.2014.811.0111 (Código 55345)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: João Vitor Scavone Pinto da Silva

Executado: Thiago Pereira Pinto da Silva

Vistos.

Não há informações acerca do cumprimento da missiva deprecada, a fim 

de intimar o exequente para pagar o débito.

Assim, oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando informações acerca do 

seu cumprimento. Se negativa a resposta, intime-se, via precatória, com 

observância do endereço indicado as f.99.

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.: 27011 Nr: 1572-59.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair José Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1572-59.2006.811.0111 (Código 27011)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: Clair José Schmidt

 Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 208, 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.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35677 Nr: 518-82.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ITAPIRANGA LTDA - EPP, José Roberto Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 518-82.2011.811.0111 (Código 35677)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

 Executados: José Roberto Dada e Outro

 Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 186, 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.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31554 Nr: 574-86.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiamento de Madeiras Caiabi Ltda, 

ALCIONE DAVID DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/15 (Código 31554)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

Executado: Beneficiamento de Madeiras Caiabi Ltda e Outra

Vistos.

Cumpra-se a determinação judicial pretérita à fl. 63.

Às providências, 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.: 31269 Nr: 308-02.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/120 (Código 31269)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valmor Zanette

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente e suspendo o curso 

da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53417 Nr: 1521-04.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1521-04.2013.811.0111 (Código 53417)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Adriel Lauxen Rodrigues e Késia Lauzen Rodrigues

 Executado: Marcos Rodrigues

Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que resta prejudica a análise do pedido 

de fl.65, eis que já foi expedida a certidão de honorários (fl.12).

Ademais, considerando a ausência temporária do executado conforme o 

teor da certidão de fl.67, diligencie-se novamente no endereço do 

executado com a finalidade de citação.

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.: 35062 Nr: 2375-03.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GRESPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDO HERMAM BOBADILIA, ANTONIO 

ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Processo nº 2375-03.2010.811.0111 (Código 35062)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Adriano Grespan

Executado: Élido Hermam Bobadilha

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.124), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

Sem prejuízo, defiro o pedido inscrição negativa do nome do executado 

perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34623 Nr: 1935-07.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1935-07.2010.811.0111 (Código 36296)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

 Executados: Dirceu Rocha

 Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 147, 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.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75991 Nr: 1932-71.2018.811.0111

 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: NEUZA MARIA DE SOUZA

 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 para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74539 Nr: 1263-18.2018.811.0111

 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: Gilberto Gaspar de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57779 Nr: 1081-37.2015.811.0111

 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: RFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 I N T I M A Ç Ã O das partes para que, no prazo legal, apresentem 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26215 Nr: 951-62.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53970 Nr: 270-14.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 53970

Processo nº 270-14.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Anderson Ferreira Souza

Vistos em correição.

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55632 Nr: 1598-76.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP BUENO & CIA LTDA - ME (SORVETÃO 

PIZZARIA E CHOPERIA), CARLOS PEREIRA BUENO, MAURO PEREIRA 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1598-76.2014.811.0111 (Código 55632)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: M P Bueno e Cia Ltda

Vistos em correição.

Acolho a fundamentação da petição retro (ref.53) e delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Tendo em vista o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio “bacenjud”, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

Expeça-se certidão comprobatória para fins de protesto.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58981 Nr: 1595-87.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DA SILVA, KVSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO FRANCISCO ASSUNÇÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1595-87.2015.811.0111 (Código 58981)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Ketlin Vitória Silva Assunção

Executado: Marcolino Francisco Assunção Neto

Vistos em correição.
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Indefiro o pedido retro (ref.38), eis que impertinente.

O executado foi regularmente citado e, não havendo pagamento, foi 

decretada sua prisão e protestado seu nome.

Intime-se a parte exequente para diligenciar em busca do endereço da 

parte executada ou requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71335 Nr: 3332-57.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ARAUJO BORAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Autos nº 3332-57.2017.811.0111

 Código nº 71335.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 2938-16.2018.811.0111

 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: RTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) Dr. Ivaine Molina Junior, por todo o 

teor da decisão proferida nos autos (ref. 4), que nomeou o referido 

advogado para patrocinar a defesa da curatelanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51266 Nr: 1160-21.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1160-21.2012.811.0111 (Código 51266)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda Me

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente às fls. 81.

Determino que a Secretaria do Juízo promova a reunião as execuções 

fiscais em trâmite, nos termos do artigo 28 da Lei 6830/80.

Tendo em vista os pedidos anteriores para o bloqueio de valores via 

BACENJUD e a restrição nos veículos via RENAJUD (f. 57), autorizo a 

penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras da parte 

devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD, cujo valor 

atualizado do débito é de 260,150.80 (duzentos e sessenta e cento e 

cinquenta reais e oitenta centavos).

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Restando infrutífera as determinações acima, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34278 Nr: 1588-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1588-71.2010.811.0111 (Código 34278)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executada: Sandra da Fonseca

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Sandra da Fonseca, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Dessume dos autos que a parte executada pagou o débito fiscal, 

consoante certidão inclusa, porém remanesce débitos de ordem 

processual, consistente em honorários advocatícios e despesas 

processuais no montante de 237,68 (duzentos e trinta e sete reais e 

sessenta e oito centavos).

Não foi possível intimá-la para pagar o saldo remanescente, de modo que 

o exequente postula pelo bloqueio de ativos financeiros de titularidade da 

executada, inscrita no CPF sob o nº 395.205.521-20.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo do saldo remanescente, perfeitamente adequado à pretensão 

que se ajusta à gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, 

razão por que, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais 

aplicações financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via 

sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 118-10.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edberto Basílio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/96 (Código 27862)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

 Executado: Edberto Basilio de Oliveira

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada por edital, a parte executada deixou 
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de efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura 

equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão 

pela qual a parte exequente requereu a penhora online das contas e 

aplicações financeiras em nome do executado Edberto Basilio de Oliveira, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 027-272.509-91, cujo valor do débito 

atualizado é de 1.568,80 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta 

centavos).

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-35.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA BRAGA (REQUERENTE)

KASSIO ROBERTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000099-35.2017.8.11.0111. 

REQUERENTE: EVANGELISTA BRAGA REQUERIDO: BANCO PAN 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 em testilha, não se afiguram 

presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de 

urgência pleiteada, pois inexistem nos autos provas ou indícios de que o 

empréstimo consignado é desconhecido pela requerente, de que não 

recebeu os valores respectivos, e que, as parcelas descontadas em seu 

benefício poderão vir a lhe causar algum prejuízo. Entrementes, embora a 

requerente alegue que jamais contratou o empréstimo discutido nos 

presentes autos, não vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do 

direito invocado, pois a documentação colacionada não comprova, nesta 

fase, suas assertivas. No que tange ao perigo de dano, tal requisito 

também não restou demonstrado, máxime porque as parcelas estão sendo 

descontadas desde março/2016 e só em outubro/2017 a requerente vem 

postular em Juízo a suspensão dos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela requerente 

Evangelista Braga. 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. Considerando a informação de ID 12694746, 

DETERMINO a realização de nova 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: 1000099-35.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA BRAGA (REQUERENTE)

KASSIO ROBERTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/01/2019, às 15h30min, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-37.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000073-37.2017.8.11.0111. 

Partes do processo: REQUERENTE: SONIA COSTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição. 1)Ante o teor da certidão de ID. 12487913 NOMEIO 

com defensor dativo da parte requerente o advogado Ivaine Molina Júnior. 

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários da 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado: “No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”. “Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.” Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 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; ii) 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 será determinada a expedição de certidão 

em favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão. 

Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000244-57.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO CARREIRO VERAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/12/2018, às 13h30min, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-04.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSDIVAL WILDER PEDRALLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do advogado da parte autora acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 19/12/2018, às 15h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-86.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSDIVAL WILDER PEDRALLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 27/02/2019, às 13h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40357 Nr: 105-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Bertoldo Sandri, Luis Carlos Bertoldo, 

Ana Jomara de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Kleber Jorge Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Prandine Moleiro - 

OAB:14911-B, Ronaldo Cesario da Silva - OAB:6781

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por ADM do 

Brasil LTDA em face de Maurício Bertoldo Sandri, Luis Carlos Bertoldo e 

Ana Jomara de Rezende, todos qualificados nos autos.

 A ação tem como fundamento cédula de Produto Rural Financeira, cujo 

vencimento ocorreu em 30.07.2011.

A inicial foi recebida, à fl. 27.

O executado Maurício Bertoldo foi citado pessoalmente, conforme certidão 

de fl. 32.

À fl. 33, os autos foram suspensos.

 Ofício, à fl. 44, requerendo a remessa destes autos ao juízo da comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT.

 É o relatório. Decido.

 O art. 103 do Código de Processo Civil/73 dispõe que reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a 

causa de pedir.

 Por sua vez, o art. 106 do mesmo diploma legal estabelece que correndo 

em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma 

competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em 

primeiro lugar.

No caso dos autos, restou caracterizada a ocorrência de conexão, haja 

vista que a ação ordinária proposta no Juízo de Lucas do Rio Verde/MT 

tem por objetivo desconstituir o título executivo que originou a demanda 

nesta comarca.

 Verifico ainda que este juízo não é competente para o processamento da 

causa, já que a citação desta ação se deu em 23.05.2012 e a citação na 

ação ordinária da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT se deu em 

20.04.2012.

Assim, DECLINO A COMPETÊNCIA para o juízo da comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT para apreciação do feito.

Remetam-se os autos à comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1842-59.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos da Silva Micarone, Manoel da 

Aparecida Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 454-14.2017.811.0030

 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: Paulo Roberto Alvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal, tendo em vista o desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou Valdeson Pereira da Silva, vulgo “Negão”, Weberton 

Cesar de Miranda, vulgo “Binho” incursos nas penas do art. 157, § 3º, 

parte final (latrocínio consumado com resultado morte), c/c artigo 211, 

todos do Código Penal.

Consta nos autos que em 17 de agosto de 2017, por volta das 18h:00min, 

na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, próximo ao pedágio, neste 

Município, em manifesta adesão de condutas e unidade de desígnios, os 

denunciados subtraíram, em proveito comum, galinhas pertencentes a 

vítima Valdir de Jesus Ferreira (arrendatário da fazenda), mediante 

violência contra pessoa, que resultou a morte da vítima Rodrigues Ribeiro 

de Campos (caseiro da fazenda), ante os diversos golpes de arma 

branca, faca (não apreendida).

Consta ainda, que os denunciados Valdeson Pereira da Silva e Weberton 

Cesar de Miranda, atearam fogo no corpo da vítima Rodrigues Ribeiro de 

Campos, no qual destruíram em parte o cadáver do ofendido.

Conforme se apurou, o denunciado Weberton Cesar de Miranda, no 

propósito de roubar galinhas, foi até a residência do denunciado Valdeson 

Pereira da Silva, e convidou-o para irem até a fazenda, local dos fatos. No 

entanto, precisando de uma terceira pessoa para conduzir o veículo e dar 

cobertura durante a empreitada criminosa, Valdeson convidou o 

denunciado Paulo Roberto Barbosa Félix, para que em conjunto 

praticassem o roubo.

No dia, local e horário mencionados, os denunciado, deslocaram-se até a 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com o intento criminoso de praticarem 

o roubo de galinhas.

Deste local, os denunciados Weberton e Valdeson, adentraram a fazenda, 

enquanto o denunciado Paulo aguardava, do lado de fora, fazendo a 
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guarda do veículo que seria usado por eles na fuga.

Ao adentrarem na residência existente na fazenda, especificamente na 

área do imóvel, os denunciados Weberton e Valdeson, foram 

surpreendidos com a presença da vítima Rodrigues Ribeiro de Campos, ao 

passo que desferiram facadas na vítima.

Em seguida, com a vítima já caída, os denunciados arrastaram o corpo 

dessa próximo ao galinheiro, momento em que, preocupados em deixarem 

suas digitais, atearam fogo no ofendido. Da violência exercida com o 

emprego de arma branca, resultou a morte de Rodrigues Ribeiro de 

Campos.

Posteriormente, anulada a capacidade de resistência da vítima, os 

denunciados Valdeson Pereira da Silva e Weberton Cesar de Miranda, 

roubaram as galinhas, e correram até o veículo no qual se encontrava o 

denunciado Paulo Barreto Barbosa Félix, foragiram do local.

O denunciado Valdeson Pereira foi preso em 06.09.2017, à fl. 104 – PDF. 

Neste mesma data o denunciado Weberton Cesar de Miranda foi preso, à 

fl. 106 – PDF.

 A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2017, à ref. 04, 

oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados, bem como a 

prisão temporária de Valdeson Pereira e Weberton Cesar foram 

convertidas em prisão preventiva. O acusado Paulo Roberto teve a sua 

prisão preventiva decretada.

Os denunciados Valdeson Pereira e Weberton Cesar foram citados 

pessoalmente, à ref. 28.

Resposta à acusação do denunciado Paulo Roberto, à ref. 31, do 

denunciado Valdeson Pereira, à ref. 32, e do denunciado Weberton Cesar, 

à ref. 53.

Audiência de instrução e julgamento, à ref. 140, oportunidade em que foi 

determinado o desmembramento do feito em relação ao denunciado Paulo 

Barreto Félix, bem como foram inquiridas as testemunhas Gerli Profeta, 

Rodrigo de Oliveira, Juvenal Luiz dos Santos, Sibelli da Conceição, Juarez 

da Paula, Rosemar Sebastião, Carlos da Mata, Vilson Franciso, Suelem 

Pulquério, Valdir de Jesus, Rosivaldo José, Benedito Ribeiro, Zilmário 

Moreira e foram interrogados os acusados.

 O Ministério Público ofereceu alegações finais, à ref. 162, pugnando pela 

condenação de Valdeson Pereira da Silva e Weberton Cesar de Miranda 

pela prática do crime descrito no artigo 157, §3º, parte final (latrocínio 

consumado com resultado morte), c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

 A defesa do acusado Weberton Cesar de Miranda apresentou alegações 

finais, à ref. 169, pela desclassificação do delito imputado ao acusado 

para o crime doloso contra a vida, remetendo os autos para o Tribunal do 

Júri, e em caso de condenação pugnou pelo reconhecimento da atenuante 

da confissão e a aplicação da pena num patamar aquém do mínimo legal.

A defesa do acusado Valdeson Pereira da Silva, à ref. 172, pugnou pela 

absolvição, e, subdiariamente, pela desclassificação do delito de latrocínio 

para furto simples.

 É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de Valdeson Pereira da Silva e Weberton Cesar 

de Miranda, anteriormente qualificado, pela prática dos delitos descritos na 

denúncia.

 2.1 – Da materialidade dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver

A materialidade delitiva do crime foi comprovada pelo boletim de 

ocorrência, auto de apreensão, termo de apreensão, relatório de 

constatação de local do crime, laudo pericial, certidão de óbito, relatório 

policial, termo de acareação e termos de declarações prestados perante 

autoridade policial e em juízo.

 2.2 – Da autoria do crime de latrocínio – art. 157, §3º, parte final, do 

Código Penal

A autoria que se imputa aos réus em relação a este crime restou 

comprovada.

A testemunha Rosivaldo José de Souza relatou que participou das 

investigações e que após o fato, a Sra. Suelen ligou na delegacia e 

informou que tinha informações sobre o crime. Ao ser ouvida Suelen 

contou que seu esposo teria cometido o ilícito, juntamente com outras 

pessoas.

 A informante Sullen Pulquério da Silva, ao ser ouvida por este juízo, 

afirmou que o seu esposo, Valdeson, havia chegado do trabalho quando 

“Binho” (Weberton Cesar de Miranda) o chamou para ir pegar “umas 

galinhas”, contudo, disse que no local em que iriam o carro não poderia 

entrar e que era necessário mais uma pessoa. Valdeson e “Binho” 

chamaram Paulo e saíram. Relatou que devido a demora ligou para seu 

esposo e que esse quando atendeu disse que não poderia conversar com 

ela naquele momento, uma vez que havia ocorrido algo sério.

 Aduziu que após algum tempo da ligação, os acusados chegaram e 

“Binho” estava com as galinhas para lhe entregar, contudo, Valdeson 

disse que não queria as galinhas. Relatou que notou que seu esposo 

estava estranho e que esse queimou algumas coisas depois que chegou. 

Afirmou que em um jantar na casa de “Binho” a esposa desse comentou a 

respeito do crime que havia ocorrido e diante do comentário presumiu que 

seu esposo estaria envolvido. Ao perguntar para Valdeson, esse disse 

que “Binho” havia cometido o crime e que não era para falar para ninguém. 

Relatou, ainda, que quando o crime ocorreu o seu esposo estava com 

“Binho”.

 O denunciado Valdeson afirmou que foi até o imóvel da vítima para 

“pegar” galinhas, contudo não praticou o crime. Relatou que quem praticou 

o ato delitivo foi o denunciado Weberton César de Miranda.

 Weberton confirmou que foi com os acusados “pegar” galinhas e ao 

chegar no local a vítima teria se assustado e essa estava com uma 

espingarda. Relatou que, segurou a vítima e quando soltou, Valdelson 

passou o facão no pescoço da vítima. Afirmou que após esse fato, ele e 

Valdeson permaneceram no local por mais ou menos 01 (um) hora. 

Destacou que havia comprado as galinhas da vítima e que o seu objetivo 

era busca-las.

 É sabido que o crime de latrocínio é delito qualificado pelo resultado, 

bastando, para a sua configuração o dolo eventual ou a culpa em produzir 

o resultado morte, com vistas à subtração dos bens.

 É o caso evidenciado dos autos, já que os autores do delito movido pelo 

animus furandi, saíram da casa de Valdeson e foram até o sítio em que a 

vítima estava, pularam a porteira, conforme depoimento de Weberton, e 

depois, ao avistarem a vítima, imobilizaram e a mataram, bem como 

subtraíram as galinhas.

Após a prática do crime, permaneceram no local e ao voltarem para a 

casa de Valdeson e soltaram as galinhas no terreno, conforme 

depoimento da informante Suellen.

 Imperioso destacar que a informante Suellen relatou, ainda, que os 

denunciados estavam com as roupas sujas de sangue, fato confirmado 

por Valdeson, o qual declarou que havia queimado a camisa suja de 

sangue.

 Neste aspecto, o laudo pericial da Politec, às fls. 451/461, concluiu que 

havia sangue humano nas vestimentas que Weberton usava.

 Assim, vê-se que as condutas praticadas pelos réus estão inseridas no 

art. 157, §3º, parte final, do Código Penal. Ademais, o fato praticado é 

típico, não operando em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo art. 157, §3º, parte 

final, do Código Penal.

2.3 – Da autoria do crime de ocultação de cadáver – art. 221 do Código 

Penal

A autoria delitiva também restou comprovada.

 O laudo pericial, às fls. 266/288 – PDF, indica que a vítima sofreu mais de 

15 (quinze) lesões perfucortantes, bem como após sofrer as lesões seu 

corpo foi carbonizado próximo ao galinheiro. Destaca que o corpo da 

vítima estava há aproximadamente 05 (cinco) metros de distância do local 

onde havia grande mancha parda assemelhada a sangue humano, bem 

como a vítima perdeu massa no joelho esquerdo.

 Neste mesmo sentido, o laudo pericial de fl. 314 – PDF, conclui que a 

causa da morte foi choque hipovolêmico, asfixia e outra causa que 

colaborou para a morte foi o traumatismo craniano e que a vítima teve a 

face e suas mãos carbonizadas, o que prejudicou a sua identificação.

 Em que pese os denunciados negarem a prática do crime em juízo, o 

denunciado Weberton Cesar Miranda ao ser ouvido pela autoridade 

policial, à fl. 101 – PDF, afirmou que ajudou Valdeson a levar a vítima até 

próximo ao galinheiro e Valdeson jogou a cadeira e colocou fogo. Relatou 

que Valdeson estava com medo das digitais e por isso a necessidade de 

queimar o corpo, bem como que a vítima não estava viva quando Valdeson 

colocou fogo nessa.

 As informações prestadas pelo denunciado na fase inquisitiva, 

juntamente com os dados da perícia demonstram que os denunciados 

praticaram o crime, bem como tinham por objetivo destruir o cadáver para 

evitar a identificação das digitais.

 Assim, vê-se que as condutas praticadas pelos réus estão inseridas no 

art. 211 do Código Penal. Ademais, o fato praticado é típico, não operando 

em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, 
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merecendo responder criminalmente pelo art. 211 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR Valdeson Pereira da Silva e Weberton Cesar 

de Miranda pela prática do crime descrito no artigo 157, §3º, parte final 

(latrocínio consumado com resultado morte), c/c artigo 211 ,ambos do 

Código Penal .

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

3.1 – DO RÉU VALDESON PEREIRA DA SILVA, VULGO “NEGÃO”

3.1.1 – Do crime do art. 157, §3º, parte final, do Código Penal

a) Culpabilidade: ultrapassa os limites da norma repressora, haja vista que 

o laudo, às fls. 132/134 – PDF, indica que a vítima sofreu mais de 15 

(quinze) lesões perfucortantes, bem como foi asfixiada e sofreu 

traumatismo craniocefálico. Ademias o laudo de fl. 286 – PDF, conclui que 

o crime foi praticado com requinte de crueldade;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais para o tipo;

g) Consequências: graves, mas já previstas no tipo penal, razão pela qual 

deixo de considerar;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento 

de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, incide a 

atenuante da confissão, contudo não é possível minorar a pena além do 

mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena 

provisória no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão, com o 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, 

razão pela qual fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com 

o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 3.1.2 – Do crime do art. 211 do Código Penal

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a 

atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, 

não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, 

mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, 

razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.1.3 Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado Valdeson Pereira da Silva praticou os 

delitos capitulados nos artigos 157, §3º, parte final, c/c art. 211, todos do 

CP, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, 

somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA 

do réu em 21 (vinte e um) anos de reclusão com o pagamento de 20 

(vinte) dias-multa.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas 

em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos 

do código penal, FIXO o regime prisional de início fechado, haja vista o 

quantum da pena estabelecido.

 Encontra-se presente os motivos ensejadores da prisão preventiva, de 

modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. Ora, se antes, 

com indícios suficientes de autoria e materialidade foi possível se decretar 

a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas, não seria lógico 

determinar sua soltura, devendo-se levar em conta ainda, para a garantia 

da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime, já que o 

denunciado praticou o ilícito com requintes de crueldade.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO

 O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que o delito 

foi cometido com violência à pessoa, razão pela qual incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O réu não preenche os requisitos do artigo 77 do CP, uma vez que o delito 

foi cometido com violência à pessoa.

3.2 – DO RÉU WEBERTON CESAR DE MIRANDA, VULGO “BINHO”

3.2.1 – Do crime do art. 157, §3º, parte final, do Código Penal

a) Culpabilidade: ultrapassa os limites da norma repressora, haja vista que 

o laudo, às fls. 132/134 – PDF, indica que a vítima sofreu mais de 15 

(quinze) lesões perfucortantes, bem como foi asfixiada e sofreu 

traumatismo craniocefálico. Ademias o laudo de fl. 286 – PDF, conclui que 

o crime foi praticado com requinte de crueldade;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: graves, mas já previstas no tipo penal, razão pela qual 

deixo de considerar;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento 

de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, incide a 

atenuante da confissão, contudo não é possível minorar a pena além do 

mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena 

provisória no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão, com o 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, 

razão pela qual fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com 

o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 3.2.2 – Do crime do art. 211 do Código Penal

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

 c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta 

social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a 

atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, 

não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, 

mantenho a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, com pagamento 

de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, 

razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.2.3 Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado Weberton Cesar de Miranda praticou os 

delitos capitulados nos artigos 157, §3º, parte final, c/c art. 211, todos do 

CP, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, 

somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA 

do réu em 21 (vinte e um) anos de reclusão com o pagamento de 20 

(vinte) dias-multa.

REGIME INICIAL
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Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas 

em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos 

do código penal, FIXO o regime prisional de início fechado, haja vista o 

quantum da pena estabelecido.

 Encontra-se presente os motivos ensejadores da prisão preventiva, de 

modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. Ora, se antes, 

com indícios suficientes de autoria e materialidade foi possível se decretar 

a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas, não seria lógico 

determinar sua soltura, devendo-se levar em conta ainda, para a garantia 

da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime, já que o 

denunciado praticou o ilícito com requintes de crueldade.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO

 O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que o delito 

foi cometido com violência à pessoa, razão pela qual incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O réu não preenche os requisitos do artigo 77 do CP, uma vez que o delito 

foi cometido com violência à pessoa.

DOS BENS APREENDIDOS

Proceda com a destruição dos bens apreendidos e descritos às fl. 26 e 59 

– PDF, quais sejam: uma carcaça de arma de fogo, 01 (uma) camiseta e 01 

(uma) calça cinza.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

 c) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP.;

d) Intimem-se os condenados para o pagamento das custas processuais. 

Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se 

certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral 

do Estado para execução;

 e) Encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste a pena 

fixada nos antecedentes criminais do acusado.

P.R.I.C.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 730-81.2013.811.0031

 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: Catharina Lidia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), da r. DECISÃO proferida nos autos, a seguir transcrita:" 

VISTOS. I – DEFIRO o pedido retro. II – Após observado a inexistência de 

créditos da Requerente, não havendo requerimentos, ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias.III – Caso haja pedido da parte, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 419-32.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) parae manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32443 Nr: 540-84.2014.811.0031

 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: Geovania Neris dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33499 Nr: 1104-63.2014.811.0031

 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: Vicencia Gonçalves Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.I. De início, PROCEDA-SE as alterações necessárias na capa dos 

autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 

Sentença”, figurando como Exequente Vicencia Gonçalves Cerqueira, e 

como Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.II. 

CITE-SE o Instituto executado na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535, CPC) (...)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52027 Nr: 973-37.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente decisão contém imagens em seu corpo que estão 

indisponíveis para leitura, isto porque o Sistema Apolo não suportar o 

carregamento delas. Exatamente por isso, a íntegra da decisão está anexa 

a este andamento.

Vistos.

 Deixo de analisar, por ora, o pleito de sequestro de valores da conta de 

ente público para quitação de RPV formulado pela parte exequente, pois 

que o despacho anterior está pendente de cumprimento, tendo o douto 

causídico atravessado uma petição antes mesmo do curso natural do 

feito.

Ressalta-se que a certidão de publicação de expediente de Ref: 32 tem a 

finalidade de intimar apenas a parte exequente e não a parte executada.

As intimações da Fazenda Pública são realizadas por meio de cartas de 

intimações pelo correio e com a remessa dos autos físicos ou eletrônicos.

A título ilustrativo, colaciona-se a tela do Sistema Apolo, no qual é possível 
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visualizar tal procedimento em outro processo eletrônico:

 Assim, cumpra-se o despacho anterior.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo a previsão de pagamento da requisição de pequeno 

valor ou o seu eventual pagamento, caso já efetuado, com a remessa dos 

respectivos comprovantes.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49820 Nr: 680-04.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente decisão contém imagens em seu corpo que estão 

indisponíveis para leitura, isto porque o Sistema Apolo não suportar o 

carregamento delas. Exatamente por isso, a íntegra da decisão está anexa 

a este andamento.

Vistos.

 Deixo de analisar, por ora, o pleito de sequestro de valores da conta de 

ente público para quitação de RPV formulado pela parte exequente, pois 

que o despacho anterior está pendente de cumprimento, tendo o douto 

causídico atravessado uma petição antes mesmo do curso natural do 

feito.

Ressalta-se que a certidão de publicação de expediente de Ref: 32 tem a 

finalidade de intimar apenas a parte exequente e não a parte executada.

As intimações da Fazenda Pública são realizadas por meio de cartas de 

intimações pelo correio e com a remessa dos autos físicos ou eletrônicos.

A título ilustrativo, colaciona-se a tela do Sistema Apolo, no qual é possível 

visualizar tal procedimento em outro processo eletrônico:

 Assim, cumpra-se o despacho anterior.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo a previsão de pagamento da requisição de pequeno 

valor ou o seu eventual pagamento, caso já efetuado, com a remessa dos 

respectivos comprovantes.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48020 Nr: 974-90.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente decisão contém imagens em seu corpo que estão 

indisponíveis para leitura, isto porque o Sistema Apolo não suportar o 

carregamento delas. Exatamente por isso, a íntegra da decisão está anexa 

a este andamento.

Vistos.

 Deixo de analisar, por ora, o pleito de sequestro de valores da conta de 

ente público para quitação de RPV formulado pela parte exequente, pois 

que o despacho anterior está pendente de cumprimento, tendo o douto 

causídico atravessado uma petição antes mesmo do curso natural do 

feito.

Ressalta-se que a certidão de publicação de expediente de Ref: 32 tem a 

finalidade de intimar apenas a parte exequente e não a parte executada.

As intimações da Fazenda Pública são realizadas por meio de cartas de 

intimações pelo correio e com a remessa dos autos físicos ou eletrônicos.

A título ilustrativo, colaciona-se a tela do Sistema Apolo, no qual é possível 

visualizar tal procedimento em outro processo eletrônico:

 Assim, cumpra-se o despacho anterior.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo a previsão de pagamento da requisição de pequeno 

valor ou o seu eventual pagamento, caso já efetuado, com a remessa dos 

respectivos comprovantes.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 394-55.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BELETATO MUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54771 Nr: 72-35.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENETI VALÉRIA MATOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54762 Nr: 66-28.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANA LÁZARA GARCIA MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 67-13.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ROCHA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54764 Nr: 68-95.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEIDE PINTO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55320 Nr: 385-93.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FINATTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54761 Nr: 65-43.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SEVERINO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.
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Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 386-78.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR TEREZINHA FINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 1169-70.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARLOS BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56687 Nr: 1173-10.2017.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 1583-34.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIZ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...] Equânime, proporcional e razoável a adoção por este 

Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional 

que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, 

“caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da 

gratuidade da justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, 

este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e 

INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62037 Nr: 1515-84.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cléber Machado da 

Silva - OAB:OAB/MT 24836, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha GILBERTO DE 
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ARRUDA MACIEL, para o DIA 21 DE MAIO DE 2019, ÀS 15H00.

Ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Intime-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34380 Nr: 533-22.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDMDS, MFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a intimação 

pessoal da parte exequente para que desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Entanto, não foi possível intimá-la porque não foi encontrada no endereço 

informado. É dever da parte manter seu endereço atualizado, 

apresentando novo endereço quando houver mudança, na forma do art. 

77, inciso V, do NCPC.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33268 Nr: 226-05.2007.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS, MRDS, IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Deixo, por ora, de analisar à contestação da parte requerida, Ivonete 

Pompeu dos Santos, à fl. 118/119 e o pedido da parte autora à fl. 121, 

tendo em vista que Moisés Pompeu da Silva, atingiu a maioridade no dia 

05/09/2017, conforme certidão de nascimento à fl. 10.

Assim, intime-se a parte autora, por intermédio de sua advogada, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda possui interesse na ação, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 1793-56.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON VINÍCIUS OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:22155/O, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Colider/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha Eduardo Massahiro Ono. 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, uma vez que, nos termos do artigo Art. 1.210 da 

CNGC, custas de cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53442 Nr: 1793-56.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON VINÍCIUS OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:22155/O, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 Vistos.

Defiro os pleitos da parte requerente e da parte requerida às Refs: 26 e 

29.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE JUNHO 

2019, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Colíder para oitiva da 

testemunha Eduardo Massahiro Ono.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-03.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE SALVADOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 30 de outubro de 2018, às 

13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-03.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE SALVADOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamada acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 30 de outubro de 2018, às 

13h15min.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 601-66.2008.811.0091

 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: RdSB, AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUI DE SOUZA BATISTA, Cpf: 

10302956115, Rg: 289.192, Filiação: Ricarte de Souza e Ruth B. de Souza, 

data de nascimento: 24/09/1938, brasileiro(a), natural de Resplendor-MG, 

casado(a), aposentado e atualmente em local incerto e não sabido ALICE 

GUESE BATISTA, Cpf: 42793823104, Rg: 423.236, Filiação: Eugenio T. de 

Souza e Matilde Guese, data de nascimento: 17/11/1943, brasileiro(a), 

natural de Ituêta-MG, casado(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. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

Sentença: Vistos em cooperação,Trata-se de procedimento em que o polo 

ativo almejava a destituição de poder familiar de Berenice Ferreira de Brito 

em relação a Wesley de brito e a adoção da criança.No curso do 

procedimento, Wesley atingiu a maioridade (em 10 de setembro de 2013).É 

o relato do necessário. Fundamento e decido.Nos termos do art. 1.635 do 

Código Civil, a maioridade configura causa para a extinção do poder 

familiar, ensejando a impossibilidade acolhimento da pretensão autoral e, 

por conseguinte, a perda superveniente do interesse de agir por 

inexistência de utilidade do processo.Nesse sentido, trago à 

baila:52260137 - APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. 

IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Impõe-se o reconhecimento da perda 

do objeto, se no curso da ação de homologação de transferência de 

guarda de menor é alcançada a maioridade, porquanto extinto o poder 

familiar (art. 1.630 e 1.635, III, cc). (TJMT; APL 29572/2016; Santo Antônio 

de Leverger; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 04/05/2016; DJMT 

06/05/2016; Pág. 134).60096594 - DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL 

CIVIL. Apelação cível. Ação de ordinária. Guarda compartilhada. Sentença 

de procedência. Filho que completou a maioridade civil. Configuração da 

perda do objeto por ausência de interesse de agir da parte autora. 

Extinção do processo sem julgamento de mérito. Inteligência do artigo 485, 

inciso VI, do código de processo civil. Honorários sucumbenciais que 

devem ser suportados pela parte autora da demanda. Princípio da 

causalidade. Inteligência do § 10 do artigo 85 do código de processo 

civil/2015. Recurso prejudicado. (TJRN; AC 2014.012628-0; Natal; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Judite de Miranda Monte Nunes; DJRN 

06/11/2017).Ademais, com o advento da maioridade, o pedido de adoção 

não pode prosperar nos moldes propostos, sendo necessária a 

observância dos requisitos próprios, inclusive quanto à legitimidade do 

proponente. Restando clara a impossibilidade de que a demanda atinja os 

objetivos pretendidos, restando prejudicada a utilidade do processo a 

existência de interesse processual.Por entender oportuno, trago à baila: 

76209286 - APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR. MAIORIDADE SUPERVENIENTE DO ADOTANDO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL DOS GENITORES. NÃO CONHECIMENTO. 

AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO EM 

PARTE, DE OFÍCIO. 1. O adotando já contava 19 (dezenove) anos quando 

da prolação da sentença que destituiu seus genitores do poder familiar e 

deferiu sua adoção pelos autores. 2. Extinguindo-se o poder familiar pela 

maioridade, e estando essa condição presente quando da prolação da 

sentença, verifica-se a ausência de interesse recursal dos apelantes, não 

se conhecendo do recurso. 3. Verifica-se a ausência de interesse de agir 

superveniente dos genitores, no tocante ao pedido de destituição do poder 

familiar, a partir do momento em que atingida a maioridade pelo adotando, 

extinguindo-se, de ofício e em parte, sem julgamento do mérito. Apelação 

não conhecida. De ofício, extinto o feito no tocante aos apelantes e ao 

pedido de destituição do poder familiar, com determinação de que ele seja 

intimado da sentença, na origem, quando do retorno dos autos, podendo 

recorrer, se o desejar. (TJRS; AC 0421518-15.2016.8.21.7000; Sapucaia 

do Sul; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 

17/01/2017; DJERS 23/0).Diante do exposto e ressaltando a perda do 

objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a ausência de 

interesse de agir e EXTINGO o processo sem resolução do mérito.Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se.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, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 16 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71951 Nr: 1827-28.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elison do Espírito Santo Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 71951 – Autos n. 1827-28.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls.62/65, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de março de 2019 às 14h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70174 Nr: 611-32.2016.811.0091

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, Confederação dos Servidores Públicos 

Municipais - CSPM, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - 

CSPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 611-32.2016.811.0091 -Código 70174 Vistos e, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por MUNICÍPIO DE 

MONTE VERDE em face da FESSPMENT – FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS 

DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, devidamente qualificados nos 

autos. Pois bem, a competência do Juízo é um dos pressupostos 
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processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. O STJ já 

se pronunciou acerca da competência da Justiça do Trabalho para 

apreciar demandas que envolvam a cobrança da contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT, a partir da EC nº 45/2004, que alterou a 

redação do art. 114, III, da CF. Quando a discussão se dá entre servidores 

e entidades sindicais, entre as próprias entidades sindicais umas contra 

as outras ou entre as entidades sindicais e o Poder Público, 

independentemente da condição do servidor público – celetista ou 

estatutário -, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação da 

causa. Com isso, ficando sem aplicação, nessas situações, a Súmula 222 

do STJ. Diferente é a situação em que o servidor público ingressa com 

ação em face do Poder Público, discutindo a tributação, hipótese em que a 

competência para julgamento é da Justiça Comum. Ante o Exposto, declino 

da competência para a apreciação da presente demanda para a Justiça do 

Trabalho. Intimem-se. Após, baixas e comunicações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69002 Nr: 1715-93.2015.811.0091

 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: MARCELO EDUARDO DE CASTRO POLIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO QUEIROZ, LUCIANO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 69002 - Autos n. 1715-93.2015.811.0091

Vistos, etc.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2018, às 15h.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41260 Nr: 999-08.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto e Melchior LTDA, Melchior Sezar Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41260 - Autos n. 999-08.2011.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Jacinto e Melchior Ltda., 

neste ato representado por Melchior Sezar Favetti, em face de Lourival 

Parra, todos qualificados nos autos.

Às fls. 53/54 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, tendo em 

vista que a transação ocorreu antes da sentença.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70890 Nr: 1122-30.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 1035-06.2018.811.0091

 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: Severino Bombardelli

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61051 Nr: 884-50.2012.811.0091

 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: Alcindo de Lima Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:MT 17298 A

 Tendo em vista o depósito judicial informando o cumprimento voluntário da 

sentença, impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos os dados bancários e nº 

do CPF para levantamento dos valores.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 372-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA BANDERA, RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimaçãoda parte exequente 

para que proceda o pagamento dos valores referentes aos emolumentos 

para a averbação de arresto, conforme oficio informativo oriundo do 

Cartório do 1º Oficio de ref. 25

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 666-68.2016.811.0095

 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: CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista que a parte autora e o Ministério Público pugnaram pela 

realização de perícia médica, formulando os quesitos de fls. 43/45 e 48, 

NOMEIO como perito, Dr. Bruno Vilela Gomes – CRM/MT 6510 (Hospital 

Cristo Redentor), que cumprirá o encargo que lhe foi conferido, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil), devendo apresentar o laudo ao Juízo em 30 (trinta) dias, 

respondendo os quesitos formulados.

 2) Nos termos da CNGC/MT, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais), devendo ser expedida certidão em favor do perito após 

a apresentação do laudo pericial para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

 2.2.) Estabeleço como quesitos do juízo:

 1. Se o examinado sofre de alguma enfermidade?

2. Se positivo, qual nome e respectivo CID?

3. Se tal enfermidade a incapacita para exercício autônomo dos atos da 

vida civil?

4. Se o estado incapacitante é total ou parcial?

5. Se a enfermidade é de natureza permanente ou transitória?

6. Se há tratamento e qual tratamento adequado?

7. Se existentes, quais das barreiras adiante transcritas prejudicam a 

vivência do examinado em condições de igualdade?

 Entenda-se barreiras conforme a seguinte disposição legal:

 “Lei 13.146/15, Art. 3º, IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude 

ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, 

bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 

ao acesso à informação, à compreensão (...)”.

 3) Com a juntada do laudo, vista à parte e ao Ministério Público, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias e, em seguida, conclusos.

 4) De imediato, ABRA-SE vista dos autos ao Parquet, inclusive para 

apresentação de quesitos à perícia já determinada.

 5) Carreado o laudo pericial aos autos, EXPEÇA-SE a certidão de 

cobrança em favor do Sr. Perito e INTIME-O, por ato da Secretaria, para 

retirá-la.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45348 Nr: 1126-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 359-38.1999.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiany Nirley Ferreira do Amaral, Mikaelly Byanca 

Ferreira do Amaral, Ezileide Maria Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Jesus, Luiz Vígolo, Fazenda 

Taquari, Leila Garcia, Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Dayane Garcia Martinez - 

OAB:OAB/MT 22.512, Silvio Henrique Correa - OAB:9979-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3052 - A, Maria Roseleide Martinelli de Mendonça - 

OAB:8380, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B, Vanderlei 

Chilante - OAB:3533-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS a parte autora e a parte requerida, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, procederem com o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 7.520,51 (sete mil, quinhentos e vinte reais 

e cinquenta e um centavos), a que foram condenados nos termos da r. 

sentença de folhas 884. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 3.847,01 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 3.673,50 (três mil, seiscentos e 

setenta e três reais e cinquenta centavos), para fins de guia de taxa. 

Ficam cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverão protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41136 Nr: 885-48.2012.811.0022

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Eleano de Freitas Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652/MT, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

574,57 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 183/189. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 394,09 (trezentos e 

noventa e quatro reais e nove centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 180,48 (cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45893 Nr: 1394-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maximo de Lima -ME, Espólio de David 

Paulino, Noelia Paes Ribeiro Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE para no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar nos autos bens passíveis de penhora em 

nome do devedor, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 

(um) ano, conforme dispõe o artigo 921, §1º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-19.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

MARCELO SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000232-19.2018.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO SIMAO Endereço: 

av Eurico Gaspar Dutra, s.n, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) PATRONO DO 

AUTOR: A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

19/12/2018 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 17 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: 8010156-03.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010156-03.2016.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARINES DE SOUZA SANTOS Endereço: Rua TANCREDO 

NEVES, 143, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Endereço: Rua IRENE BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos o boleto que 

comprovou o pagamento da condenação, posto que foi juntado somente o 

informe de pagamento sem o numero dos autos, documento indispensável 

para vinculação, a fim de instruir os autos. PEDRA PRETA, 17 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: 1000094-52.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (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. 

1000094-52.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,080.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONCA Endereço: PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 522, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 2160, NOVO JARDIM STÁBILE, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO (AUTOR) para que no prazo de 05 (cinco) dias informe o 

novo endereço do polo passivo, em razão da correspondência devolvida 

pelo correio sob alegação "mudou-se". . PEDRA PRETA, 17 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 Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 107215 Nr: 899-09.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Bylica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina G. Bevilacqua - 

OAB:18788

 INTIMANDO a parte requerida do inteiro teor da decisão de fls. 237, que: " 

Finalmente, DECLINO da competência para processar e julgar o executivo 

de pena de SIDNEI BYLICA, em favor da comarca de ROSÁRIO OESTE-MT, 

onde o recuperando está residindo e trabalhando como caseiro no SÍTIO 

SÃO JOSÉ. REMETAM-SE os autos ao Juízo da Comarca de ROSÁRIO 

OESTE-MT, com as nossas homenagens e observadas as cautelas de 

estilo. Às providências. CUMPRA-SE. Poconé/MT, 26 de Setembro de 

2018. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES - Juíza Auxiliar da CGJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163632 Nr: 5439-95.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlison Leite Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163632

DESPACHO

VISTOS

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de JARLISON LEITE MARTINS.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163674 Nr: 5455-49.2018.811.0028

 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: Liseu Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de Maio de 2019, às 

14h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 40852 Nr: 37-48.2009.811.0028

 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: Lidergás Transportes Comercio e Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Suzuki Filho, HDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Coutinho Albuquerque 

Gomes - OAB:12.947/MT, Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 Intimar as partes da juntada de informações de ref. 129 do perito 

nomeado na ref. 118

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149104 Nr: 8457-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir da Silva Neves - 

OAB:11371/MS

 Com tais considerações, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida na 

Reconvenção, com o fito de DETERMINAR que o Reconvindo PROCEDA 

com a retirada do nome do Reconvinte dos serviços de proteção ao 

crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária por atraso no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), nos termos do artigo 537 do CPC/2015.CONDICIONO o cumprimento 

da liminar ao oferecimento de caução idôneo pela parte Reconvinte, 

devendo esta garantir o valor integral da divida discutida nos 

autos.Oferecida a caução, LAVRE-SE o respectivo termo.CITE-SE e 

INTIME-SE o Reconvindo/Embargado, para contestar, em 15 dias nos 

termos do art. 343, §1º e artigo 702, §5º do CPC/2015, constando as 

advertências dos arts. 307 e 344 do CPC/2015.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80051 Nr: 1443-02.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO: 80051

DESPACHO

VISTOS,

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111741 Nr: 2075-23.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 CÓDIGO: 111741

DESPACHO

VISTOS,

 Considerando que nos autos não consta a juntada da pericia nem o 

estudo, tendo em vista que perícia foi designada, mas consta aos autos 

que a parte autora não com compareceu conforme certidão de ref.23, 

Dessa forma, proceda-se a realização do estudo socioeconômico das 

reais condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo.

Após, Por se tratar de amparo ao deficiente verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 09h30min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111407 Nr: 1980-90.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos de Souza Penha Filho, Maria do Bom 

Despacho Caldas Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 111407

DESPACHO

VISTOS

Intime-se a perita nomeada nos autos para que complemente a perícia, 

considerando que o laudo apresentado a ref. 19 só responde aos 

quesitos socioeconômicos, devendo agendar nova data para a perícia, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não ultrapassando 60 

(sessenta) dias, devendo a data ser informada ao Oficial de Justiça para 

posterior intimação das partes.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames.

 Após, vistas as partes para se manifestarem em 5 dias, fazendo os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 3135-31.2015.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Laura Maria de Jesus, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Silva de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 115624

 DESPACHO

VISTOS,

A requerida, embora citada, permaneceu inerte.

 Todavia, é de se salientar que a inércia do autor não induz à presunção 

de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face à natureza da causa, 

em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

Dessa forma, DECRETO A REVELIA, com todos os seus efeitos à exceção 

da presunção de veracidade da matéria fática.

Assim, apesar de não ter havido impugnação específica quanto ao pedido 

em questão, cabe ao Autor o ônus da prova correspondente, na medida 

em que se trata de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

I, CPC.

Ademais, ressalto que mesmo se perpetrados os efeitos da revelia, in 

casu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, 

podendo ceder ante a evidência dos autos, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do juiz inserto no artigo 371 do CPC.

 Tendo em vista que não há provas suficientes para o julgamento 

antecipado nos termos do art. 396 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora 

para especificar as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 

348 do CPC.

Por se tratar de ação que envolve interesse de menor, dê-se vistas ao MP.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 2159-24.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETI DA SILVA, Cleoni Morigi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112112

DESPACHO

VISTOS,

 Considerando o recurso inominado apresentado pelo requerido e a 

petição de ref. 56 apresentada pelo autor, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110062 Nr: 1602-37.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço João de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 110062

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 15h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163425 Nr: 5375-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Valentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Benedita Neponoceno e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163425

DECISÃO

Vistos,

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Sobre o pedido, dê-se vistas ao MP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 5387-02.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdAeSR, EdAdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC.Cite-se o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.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 nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.Igualmente, anoto a ausência de comprovante de 

endereço.Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).Ademais, 

nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos 

autos comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100421 Nr: 1852-07.2014.811.0028

 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: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 100421

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o longo período em que o feito encontra-se paralisado, 

intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120890 Nr: 1258-22.2016.811.0028

 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: Antonio Nelson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 120890

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21 de fevereiro 

de 2019, às 13h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 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: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 CÓDIGO: 147583

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que as partes manifestaram o interesse na produção de 

provas oral, Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 

de dezembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123090 Nr: 1799-55.2016.811.0028

 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: MOISES FELIX DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123090

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 
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dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108845 Nr: 1306-15.2015.811.0028

 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: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Correa Marques - 

OAB:10622/MT

 CÓDIGO: 108845

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o parecer de ref. 42, designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162901 Nr: 5221-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edir de Arruda Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162901

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de embargos à execução opostos por JOSÉ EDIR DE ARRUDA 

MARTINS em face do BANCO DO BRASIL S/A.

 O embargado propôs ação de execução com base em cédula de crédito 

bancário firmada entre as partes, em razão de financiamento de aquisição 

de bovinos contraído pelo embargante.

 O embargante pretende o reconhecimento da nulidade da execução e da 

carência da ação, e no mérito, a capitalização de juros, a comissão de 

permanência, aplicação do CDC e a repetição do indébito e devolução das 

parcelas pagas a maior.

Requer ainda o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Para o julgamento dos embargos a execução opostos, faz-se necessário 

a apreciação do pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que o embargante deixou de juntar 

quaisquer documentos que atestem a necessidade da concessão do 

benefício.

Ademais, segundo as alegações do autor, fora realizado financiamento 

bancário para aquisição de bovinos no valor de 99.750,00 (noventa e 

nove mil setecentos e cinquenta reais) a qual deu causa a ação de 

execução perfaz a quantia de R$ 137.002,21 (cento trinta e sete mil, dois 

reais e vinte e sete centavos).

Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso considerando que o valor da causa atinge alta quantia, tornando 

inviável o deferimento imediato da gratuidade processual.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC/2015, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105987 Nr: 473-94.2015.811.0028

 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: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeita Municipal de Pocone - MT, Secretario 

de Finanças do Municipio de Poconé-MT, rep. Por Lauro Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:105987

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o impetrante foi intimado para manifestar se já logrou 

êxito em quanto ao alvará permanecendo inerte sendo assim, vistas ao 

IRMP.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34807 Nr: 1746-55.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Campos Falcão de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza-Proc. Federal - OAB:Mat1585180

 CÓDIGO: 34807

DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para impugnação da execução.

 Certificado o decurso, cumpra-se a decisão de ref. 132.

 Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono bem o prazo de dois dias úteis após o decurso do prazo de 

recurso, nos termos do Provimento 68 do CNJ.

Após, nada sendo requerido, feitas as intimações necessárias, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107414 Nr: 952-87.2015.811.0028

 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: AACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que as partes manifestaram o interesse na produção de 

prova oral sendo assim designo a audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 11 de Dezembro de 2018, às 15h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135237 Nr: 2039-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco Garcia Proença
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref.31 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.Após, certifique-se acerca de 

eventual bloqueio efetuado, em caso positivo oficie-se ao DETRAN para 

que proceda a baixa do bloqueio judicial no bem indicado na 

inicial.Conforme acordo o requerido arcará com as custas processuais, 

desta forma proceda-se o cumprimento do Provimento 14/2017 

Corregedoria Geral de Justiça, devendo a serventia atentar-se aos 

valores das custas devidas pela parte.P. I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 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: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar as partes para no prazo legal manifestarem sobre a juntada de 

ref.92

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018739-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018739-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRUZEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (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: 08/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRUZEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (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: 08/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-44.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-44.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DO CARMO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DO CARMO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010556-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010556-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017880-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUAN JOSE GOMES DOS SANTOS (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 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

LUCINEY SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000159-29.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LUCINEY SANTOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME, 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual 

objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu 

nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Ressalto que apesar de seus comparecimentos na audiência de 

conciliação, as reclamadas deixaram de apresentar contestação aos fatos 

espoados pela autora. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, 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). As reclamadas, embora 

devidamente citadas, inclusive tendo comparecido em audiência de 

conciliação, deixaram de apresentar defesa, o que implica em sua revelia 

quanto aos fatos esposados pela reclamante. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o 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. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatário final, 

portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo 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 as reclamadas na forma solidária, a pagarem à parte 

reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência dos débitos objeto desta lide. 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: 8012103-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR NAZARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (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: 

8012103-40.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUNIOR NAZARIO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência designada, 

conforme se depreende do evento de id. nº 12187623. Infere-se dos 

autos, que o Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, 

portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante 
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ao pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012315-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012315-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000568-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCIONEI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 1000568-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCIONEI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8012580-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCILENE GONCALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (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: 8012580-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCILENE GONCALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012588-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MARCULINA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012588-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MARCULINA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019517-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

REINALDO PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a ENERGISA 

apresente a guia de depósito judicial para vinculação do valor depositado, 

conforme solicitado pelo Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, 

conforme documento anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ILZA MARILDES RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ILZA MARILDES RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013906-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013906-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLORIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 
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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: 8018735-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DEBORA RODRIGUES SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018735-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DEBORA RODRIGUES SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

MARTINHA PAULA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 1000686-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

MARTINHA PAULA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 8012243-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALICINIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012243-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALICINIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013420-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JOAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 8013979-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA 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: 8013979-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA 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: 8012760-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA MIRELI ARRUDA CAMPOS (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: 8012760-79.2017.8.11.0028; 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, 17 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: 8011533-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO ANSELMO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016669-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ROSICLEIA DENIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016670-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))
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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: 8012768-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015769-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALCINO DE ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012208-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDA HILARIA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 1000425-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILZE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA PROCESSO n. 1000425-50.2017.8.11.0028 Valor da 

causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIONILZE DA SILVA 

MARQUES Endereço: RUA. NOSSA SENHORA APARECIDA, 437, ., SÃO 

BENEDITO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, - DE 367/368 A 1585/1586, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos 

do processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: 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. POCONÉ, 17 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: 8012790-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVIA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 
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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: 8011393-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE INES DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8012207-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ZANONI (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8010882-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

JUNTADA DE SUBS E CARTA DE PREPOSIÇÃO - DOCUMENTOS ANEXOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8011293-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALICE PIRES FERREIRA (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: 

8011293-65.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALICE PIRES FERREIRA 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 
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(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

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 
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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: 8019359-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO (ADVOGADO(A))

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

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: 10:50 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 03/07/2017 Hora: 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-15.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010402-15.2015.8.11.0028 Valor da causa: $25,000.00 POLO ATIVO: 

Nome: REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA Endereço: Rua 

MARGARIDA, 0, GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 17 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: 8012237-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014035-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014035-63.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FELIPE VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A POCONÉ, 24 de junho de 2018. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 
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apresentado justificativa plausível, 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. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 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: 1000675-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA REGINA RAMOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011703-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (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: 

8011703-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GLAUCIA DE CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

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 
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adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO à requerente, o pedido de justiça gratuita. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017557-35.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA CLARICE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Projeto de Sentença Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, uma vez que afirma jamais ter possuído qualquer relação 

contratual com o Banco reclamado ou que tivesse feito qualquer tipo de 
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negocio com o mesmo a ponto de a ponto de justificar a restrição creditícia 

no importe de R$ 164,80 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta 

centavos). A parte requerida, em sua peça de defesa, alega que a 

reclamante adquiriu empréstimo pessoal e por assim não haveria que se 

falar em qualquer tipo de ato ilícito por parte da requerida apto a justificar 

condenação a titulo de danos morais. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência de relação jurídica/contratual a 

atestar a validade do débito que motivou a negativação em apreço. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato 

de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, 

se ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), visto que, não existirem outras restrições nos 

dados da Reclamante. Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência dos débitos da parte autora com a parte ré, 

referente à divida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré a pagar à parte autora a importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar 

o nome do autor nos órgãos que procedeu a inclusão referente a dívida 

em questão. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) valor(es) pago(s)/depositado(s), tem-se a quitação do 

valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. 

EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na foram 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizada, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE 

ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se a baixa na 

distribuição. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei n. 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada no PJe. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. WILLIAN SANTOS DAMACENO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011770-88.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GRACIELY RODRIGUES DE PADUA 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 
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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 

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 
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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, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZE LUZIA NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012606-61.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]; 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, 17 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: 8012615-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS (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: 8012615-23.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 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: 8010292-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSANA DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010292-45.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSANA DELGADO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares 

Inépcia da Inicial A requerida suscita a preliminar de inépcia, em razão da 

ausência de juntada de comprovante atual de residência da parte autora. 

Analisando os autos, não vislumbro a preliminar alegada, pois consta no Id 

8610947 uma fatura de energia em nome da requerente referente ao 

período de jan/2016 e o debito ora questionado e 06/2016. E a parte 

questiona e desconhecer a relação contratual com a empresa. Dessa 

forma REJEITO a preliminar suscitada . Do eventual pedido de desistência 

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 seria devidamente 

analisado, em consonância com a legislação processual vigente. Razão 

pela qual REJEITO a preliminar e passo a análise do mérito. Do mérito 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais que move JOSANA DELGADO DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado 

com o requerente. Esclarece que a requerente iniciou na modalidade 

pré-paga depois migrou para o plano controle. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa requerida em relação a autora. 

Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou o áudio da suposta “televenda” apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação. Juntou apenas print de telas 

sistêmicas, que, aliás, estão ilegíveis. Razão pela qual o debito deve ser 

declaro inexistente. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Importa consignar que a parte Requerente possui outra 

anotação junto ao SPC/SERASA, disponível na mesma data, 13/10/2016 à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

indenização por danos morais a danos morais. Nesse particular, o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 
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personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do R$ 

223,87 (duzentos e vinte três reais e oitenta e sete centavos), Contrato Nº 

0253873511; bem como, b) DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012631-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação da parte 

recorrida apresentar as contrarrazões recursais, tendo em vista que não 

houve a intimação para esta finalidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013734-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013734-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA GONCALINA ALVES 

DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o 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. 

Das preliminares 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. Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. E esta também não esta vinculada a 

existência ou não de uma negativa de atendimento junto a empresa ora 

requerida. Rejeito também a preliminar de pericia grafotécnica em razão da 

semelhança das assinaturas expressas no contrato de apresentado pela 

requerida na contestação e nos documentos apresentados na inicial. 

Razão pela qual passo a analise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARIA GONÇALINA ALVES DE 

ARRUDA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Narra a inicial que a 

parte requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e 

vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente ao débito no valor de R$ 316,80 (trezentos e 

dezesseis reais e oitenta centavos) e outro no valor de R$ 244,98 

(duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), oriundos 

de uns supostos contratos vencidos respectivamente em 29/12/2014 e 

05/01/2015. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, juntou aos autos cópia do RG e CPF da requerente, 

Proposta de Abertura de Conta, Cédula de Crédito Bancário, ambos 

devidamente assinado. E as assinaturas constantes dos documentos 

carreados junto a contestação são visivelmente a mesma assinatura da 

requerente apresentado na procuração e no termo de audiência de 

conciliação. Não havendo a responsabilização de reparação em danos 

morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Por tais motivos a cobrança é licita. Em fase de 

impugnação a parte requerente alega Incompetência absoluta do Juizado 

Especial, em razão da necessidade de Pericia Grafotécnica já que a parte 

requerente afirma desconhecer a relação comercial com a requerida, 

ocorre que analisando detidamente as provas carreadas aos autos, esta 

não deve prosperar. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido 

como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração, declaração) e no termo de audiência, bem como os 

documentos pessoais RG e CPF são os mesmos, em nada se difere dos 

apresentados na inicial. Razão pela qual REJEITO a preliminar de perícia 

grafotécnica, suscitada pela requerente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, bem como pela REVOGAÇÃO da liminar deferida nos autos 

no ID 8633764. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000448-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

FATIMA DAS DORES SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000448-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FATIMA DAS DORES SILVA 

PRADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. Pois bem. A parte reclamante 

quedou-se inerte após a certidão nos autos, Intimação (683486), quando 

intimada a emendar o pedido inicial, apresentando o extrato apontando a 

negativação. 3. Dessa forma deixou de cumprir o disposto no art. 485, 

inciso IV do CPC, que diz: Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...); IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; 4. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, no art. 320, bem como no parágrafo 
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único, do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). 6. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e transitada em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. 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: 8010324-21.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

ORIOVALDO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010324-21.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ORIOVALDO FRANCISCO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A VISTOS, A parte autora 

alega que recebeu um cartão de credito em sua residência, porém não o 

desbloqueou, bem como nunca utilizou. Contudo, fora informado pela ré da 

existência de uma dívida de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 

Assim, requer a condenação da ré a declaração de inexistência do débito, 

bem como a indenização por danos morais em razão dos atos 

perpetrados. A ré apresentara contestação, negando os fatos relatados, 

pugnando pela improcedência da demanda. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. EX OFFICIO julgo extinto a presente demanda, conforme 

demonstro nos seguintes termos: A parte autora afirma que seu nome fora 

negativado, bem como o debito gira em torno de R$ 54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil reais), entretanto, nenhuma prova há nos autos que 

demonstram suas alegações. Tal prova tem caráter essencial, visto que 

reafirma e/ou demonstra com plausibilidade do seu direito. Nesse sentido, 

Mutatis Mutandis, é a orientação jurisprudencial: TRIBUTÁRIO. IR. 

INCENTIVO À APOSENTADORIA. LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 267, IV, DO CPC. CORREÇÃO. 

HONORÁRIOS. 1. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 267, IV, do CPC, se inexiste nos autos documento essencial 

para a verificação da existência do direito pleiteado pelos autores. 2. 

Verba honorária fixada com base no disposto no art. 20, § 4º, do CPC. 

(Recurso Cível 32990 RS 1999.71.00.032990-3, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, Julgado 

em 13 de Agosto de 2002). (grifei). Em nada o atual Código de Processo 

Civil alterou o dispositivo supramencionado, visto que mantem texto 

incólume no art. 485, IV do CPC. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ex officio, 

em razão da inexistência de documento essencial que amparasse o direito 

pleiteado pela parte reclamante. 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: 8012396-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012396-10.2017.8.11.0028; 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, 17 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: 8012674-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE LIMA (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: 

8012674-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FATIMA MARIA DE LIMA 

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. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 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 05.02.2017 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 
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na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

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, 
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contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany 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: 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)

 

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: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000004-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA CRISTINA LEONARDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, 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. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 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: 8010490-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DANIEL DOS SANTOS FIALHO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012399-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012399-62.2017.8.11.0028; 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, 17 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: 8012567-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

AQUILINA FRANCISCA 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: 8012567-64.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 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: 8012655-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012655-05.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]; 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, 17 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: 8010795-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA VIRGINIA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que a parte recorrida não foi intimada para apresentar 

as contrarrazões recursais. Certifico que diante disso impulsiono os autos 

para essa finalidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013607-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013607-81.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VICENTE CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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: 8013841-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA ORACI FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013841-97.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ORACI FERRAZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10321940. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10321940, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITALNº 003/2018-DF - TORNA pública a relação dos candidatos 

habilitados para participarem do Teste Seletivo de credenciamento de Juiz 

Leigo desta Comarca, conforme disposto nos Edital nº 002/2018-DF, bem 

como, COMUNICA que a Prova do Processo Seletivo ocorrerá no dia 

11/11/2018, às 08hs (horário de Mato Grosso), no Edifício do Fórum desta 

Comarca, sito a Rua 16, Qd 20, s/n – Loteamento Santos Dumont, devendo 

o candidato comparecer com antecedência mínima de meia hora, munido 

do comprovante de inscrição, documento de identidade com foto e de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

* O Edital nº 003/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 502-46.2018.811.0059

 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: LUCIANA DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 11083-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 Considerando a manifestação da parte requerida na ref. 36, alegando que 

não juntou os documentos necessários diante da indisponibilidade do 

sistema, intime-se o Município requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

anexar aos autos a prova documental que entender pertinente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 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: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50532 Nr: 448-22.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Brito Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Considerando o teor da petição e dos documentos retro, intime-se a parte 

exequente para, em 10 dias, manifestar no feito.

 Com o retorno, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78276 Nr: 1863-35.2017.811.0059

 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: SIMONE LETICIA CARVALHO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre a manifestação de coisa julgada de ref.09, manifeste-se a parte 

autora no prazo de 10 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9472 Nr: 1857-14.2006.811.0059

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior de Freitas Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196-A, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 DESPACHO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar planilha 

atualizada do débito.

Após, conclusos para recebimento do cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 794 Nr: 75-79.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-BBdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAV, CA-MpCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Matias - OAB:2878-B/MT

 Despacho

 Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSM, EdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 (...)Assim, DEFIRO os pedidos do exequente de fls. 186/187, a fim de 

através do sistema RENAJUD determinar o bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome dos executados.Ao mesmo tempo, defiro 

a pesquisa junto ao INFOJUD, para que seja anexado aos autos a última 

declaração de imposto de renda dos executados.Com a juntada dos 

referidos documentos, processe-se o presente feito em segredo de 

justiça e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

e requerer o que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 253-08.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Luz Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a autora, por meio de sua advogada, para anexar aos autos, no 

prazo de 05 (cinco ) dias, procuração pública, conforme determinado na 

solenidade retro.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49382 Nr: 5074-21.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos H. B. Pinheiro - EPP, Fernando Helder 

Bezerra Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Tendo em vista que a citação por edital ocorre apenas quando esgotados 

todos os meios de localização pessoal do requerido/executado, tenho que, 

a priori, não deve ser deferido o pedido retro. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, fornecer endereço atualizado da 

parte executada Marcos H.B. Pinheiro – EPP, na pessoa de seu 

representante legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51552 Nr: 1325-59.2014.811.0059
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, tendo em vista o prazo decorrido do recebimento da 

requisição expedida nos autos sem o devido pagamento e com base na 

motivação supra, DEFIRO o derradeiro pedido da parte exequente, a fim de 

determinar o sequestro do numerário suficiente nas contas bancárias da 

parte executada, utilizando-se, para tanto, do Sistema BACENJUD, até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até 

que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Com o processamento da ordem perante as instituições, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.Após o bloqueio do numerário, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48348 Nr: 4137-11.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação de execução de título judicial proposta por Nelton 

Schwingel em face do Estado do Mato Grosso, já qualificados.

Foi determinada a citação do executado, para, caso queira, opor 

embargos em 30 (trinta) dias (fl.20).

A Fazenda Nacional quedou-se inerte (fl.21).

Em seguida, foi determinada a expedição do RPV (fls.22 e 33/35).

Após, o executado pugnou pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do provimento n.11/2017-CM.

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 novo RPV ou precatório em favor da parte 

exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 5657-06.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Soares Araujo, Celiane Junker Dias 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A - MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13930 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Compulsados os autos, extrai-se que foi expedida carta precatória para 

Comarca de Vila Rica-MT, a fim de proceder à citação dos executados 

(fls.60/61). Contudo, a missiva foi devolvida sem o devido cumprimento, 

eis que o exequente não recolheu a diligência do meirinho daquela 

Comarca, conforme certidão de fl.63.

Desse modo, foi determinada a intimação da exequente para manifestação 

(fl.70), oportunidade em que pugnou seja deferido buscas nos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, bem como a diversos órgãos a fim de obter-se os 

endereços dos executados.

 Pois bem.

Em que pese o teor do pedido retro, extrai-se que sequer foi tentada a 

citação dos executados no endereço fornecido na exordial, visto que, 

conforme supramencionado, o exequente não recolheu a diligência do 

meirinho para tanto.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido retro e, ao mesmo tempo, determino a 

intimação do exequente para, no prazo de 10 dias, providenciar o 

necessário para citação dos executados.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52952 Nr: 2508-65.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves de Oliveira, Maria Divina 

Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Defiro o pedido retro.

Citem-se os executados nos termos requerido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 33-31.1998.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSM, EdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16581

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17356 Nr: 1200-33.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. Perfumaria e Comésticos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. de A. B. Pedroza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279 - MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/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$ 480,30 (quatrocentos e oitenta reais e trinta 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14398 Nr: 874-10.2009.811.0059

 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: Vilmar Severino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rocha de Andrade, Lino Rocha de 

Andrade, Helencácia Morais de Andrade
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Sousa Mendes - 

OAB:23518/GO, Leonardo Caetano da Silva - OAB:GO 29.850, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Primeiramente, recebo o recurso interposto.

Outrossim, em virtude da não citação dos requeridos na presente ação, 

deixa-se de determinar a apresentação de contrarrazões.

Assim, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Por fim, tendo em vista que os presentes autos (código n. 14398) e os de 

código n. 14398 tramitam em fases distintas, sendo que o primeiro está na 

iminência de ser remetido ao E. Tribunal de Justiça, determino o 

desapensamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8336 Nr: 641-18.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida da Silva Santos

 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:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8336 Nr: 641-18.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida da Silva Santos

 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:

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 694 Nr: 335-59.2000.811.0059

 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: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia do Carmo Pereira Carneiro, Manoel 

Oliveira da Silva, Antônio Matias Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando que o executado não possui até o presente momento bens 

passíveis de penhora, como também considerando a inércia da parte 

exequente, SUSPENDO o processo nos termos do artigo 921, inciso III, do 

NCPC.

A suspensão da execução ocorrerá pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se 

provisioriamente os autos.

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Decorrido o prazo estabelecido sem manifestação do exequente, começa 

a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010008-46.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))

ALDA JOSE RIBEIRO NETA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010008-46.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ALDA JOSE RIBEIRO NETA - ME 

EXECUTADO: JAIR LUIS SCHNEIDER Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a exequente fora devidamente intimada para emendar a inicial, 

nos seguintes termos: "Considerando que os documentos juntados não se 

referem à petição inicial, revogo a decisão anterior e determino a intimação 

da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 05(cinco) 

dias, emendar a inicial a fim de apresentar os documentos indispensáveis 

à propositura da demanda (doc. pessoais e comprovante de endereço em 

nome do requerente) (...)." No entanto, mesmo intimada, a exequente 

permaneceu inerte. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, I, do 

Novo Código de Processo Civil. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-58.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000082-58.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que o autor fora devidamente intimado para emendar a 

inicial, nos seguintes termos: “Considerando que o comprovante de 

endereço anexado não consta no nome do autor, 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 seu atual domicílio nesta comarca, sob pena de extinção do 

feito. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.” No entanto, mesmo intimado por intermédio de seu 

procurador, o autor permaneceu inerte. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil. 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91752 Nr: 10252-09.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e apresentadas 

as contrarrazões no prazo legal, proceda a Secretaria Judicial a imediata 

remessa dos autos à Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97414 Nr: 1156-33.2018.811.0059

 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: Oli José do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de busca e apreensão promovida por AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL.

O autor manifestou-se nos autos, aduzindo ter obtido administrativamente 

o benefício pretendido (referência 14). Instada a se manifestar, nos 

termos do artigo 485§4º do Código de Processo Civil, a autarquia afirmou 

declarou estar ciente (referência 21).

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, que importa em desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 848-65.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Aqui se tem AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR, ajuizada por RAFAEL DE OLIVEIRA em desfavor TIM CELULAR 

S.A.

Nestes autos, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela e julgado 

procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento R$10.000,00 (dez 

mil reais) a título de danos morais, confirmando, assim, a liminar concedida.

Por conseguinte, o requerido informou nos autos o adimplemento de sua 

obrigaço, juntando o comprovante de pagamento de sua condenação.

Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o 

cumprimento da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96835 Nr: 830-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJDQ, LJDQS, LJdQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo o prazo de 15 dias para que se expeça carta precatória para 

Cachoeira Dourada (endereço constante da referência 18)com o fito de 

proceder a citação do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57138 Nr: 1657-89.2015.811.0059

 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 dos Santos Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação por parte do 

INSS e tendo a Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, 

limitou-se a parte apelada a dizer em petição: “No que tange às contra 

razões, reitera-se as arguições contidas no exórdio, adunadas às provas 

colhidas no transcorrer da lide, consubstanciado na sentença de mérito 

que julgou procedente o pleito inaugural” (referência 63).

Desta feita, proceda a Secretaria Judicial com a imediata remessa dos 

autos à Superior Instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97792 Nr: 1386-75.2018.811.0059

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Requerida para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre 

as alegações constantes da referência 32, uma vez informada a 

existência de acordo nos autos principais

Após, volvam-me conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 11557-28.2017.811.0059

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO o prazo de 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto à 

certidão do Oficial de Justiça (referência 20), bem como recolha os 

valores devidos em relação à realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60339 Nr: 3476-61.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Nestes autos, em 22/05/2018, foi proferida sentença, oportunidade em 

que foram julgados IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, bem como foi fixada 

a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da parte embargada, em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa principal.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, sobreveio manifestação da 

parte embargada, apresentando cálculos para fins de execução de 

sentença, cujo montante equivale a R$ R$ 6.578,72 (seis mil, quinhentos e 

setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

DECIDO.

Nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada por do DJe para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

523§1º, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90651 Nr: 9641-56.2017.811.0059

 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): M F FERNANDES EIRELI ME , DEUSIMAR 

GONÇALVES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299/GO, JOÃO PEREIRA DE FARIA - OAB:6312

 Instado a efetuar o pagamento do débito exequendo em 15 (quinze) dias, 

o requerido quedou-se inerte.

Decido.

De proêmio, determino à Secretaria Judicial que promova a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor para fins de alteração de classe processual 

junto ao indigitado sistema, devendo-se constar que o presente feito se 

trata cumprimento de sentença.

Com o retorno, tendo em vista a inércia da parte executada, intime-se o 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se em 

prosseguimento, sob risco de arquivamento do feito, bem como para que 

promova o pagamento a título de complementação de diligência no valor de 

R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos, conforme 

certidão constante da referência 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59553 Nr: 3078-17.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON MARQUES DA SILVA, KEYLA 

GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face de LENILSON 

MARQUES DA SILVA e KEYLA GOMES DOMINGOS.

 Tendo em vista a infrutífera penhora via BANCEJUD, foi o Exequente 

intimado para se manifestar em prosseguimento, tendo este requerido a 

expedição do mandado de intimação do Requerido no mesmo endereço em 

que este fora citado, sem quaisquer alegações específicas (referência 

40).

Isto posto, indefiro o pedido de intimação, fixando o prazo de 15 dias para 

que o Exequente se manifeste objetivamente sobre o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamentos dos autos. Transcorrido o prazo sem 

novas motivações, arquivem-se os autos na condição de findo, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 754-59.2012.811.0059

 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: Aldo Alves da Silva, Leni Pereira da Silva

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta pretória ou para que compareço na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida nos autos, 

providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40791 Nr: 513-85.2012.811.0059

 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: Anameres Glória de Brito, Manoel Cícero Gomes 
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Ferreira

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta pretória ou para que compareço na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida nos autos, 

providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16089 Nr: 56-24.2010.811.0059

 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: Daniel Pelegrin, Odete Terezinha Rodrigues Pelegrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Beraldi, Cedenira Aparecida 

de Andrade Baraldi, Vanderlei Desidério, Marta Baraldi Desidério, Alcídio 

Bastos, Leonel da Cunha Moraes, Luzdalva Teixeira Moraes, Adélcio 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Miranda Silva - 

OAB:229356/SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Murilo Martins 

Jacob Filho - OAB:280347/SP, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE DE LUCIA FILHO - 

OAB:297130, Sérgio de Alencar Guido - OAB:106.240 - SP, Wagner 

Novas Da Costa - OAB:289.390/SP

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 546-75.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pelegrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Cunha Moraes, Luzdalva Teixeira 

Moraes, Adélcio Bastos, Alcimar Bastos, Maria Aparecida Alvares Bastos, 

Elaine Daiana Rosetto Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Pacheco Dornelas - 

OAB:179.540-E - SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Wueiner 

Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75707 Nr: 321-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Gomes Clemente, Savio Souza 

Mendes, Ronaldo da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL GOMES CLEMENTE, Cpf: 

03856192190, Rg: 2240805-3, Filiação: Patrícia Gomes Clemente, data de 

nascimento: 09/05/1996, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), 

ajudante de pedreiro, Telefone 66-98410-3306 e atualmente em local 

incerto e não sabido RONALDO DA SILVA DE OLIVEIRA, Cpf: 

05859414161, Rg: 27839559, Filiação: Maria Antonia da Silva e Francisco 

Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 19/11/1995, brasileiro(a), 

natural de Bom Jardim-MA, convivente, lanterneiro, Telefone 66 99673 

8309. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que GABRIEL GOMES CLEMENTE 

subtraiu para si, durante repouso norturno e mediante destruição de 

obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima EURINOM DA SILVA 

LEAL, consistente em 01(uma) TV LCD Panasonic de 32' de cor preta, 

01(um) cordão de outro com pingente, 01(um) tênis da marca Fila de cor 

vermelha, diversas peças de roupas, 01(um) relógio dourado, 01(uma) 

bolsa de rodinha e 05(cinco) perfumes. Por conta disso, foi denunciado 

pela prática da conduta capitulada no artigo 155,§1º, e §4º, incisos I, do 

Código Penal. No que tange ao acusado RONALDO DA SILVA DE 

OLIVEIRA, consta nos autos que este adquiriu, em proveito próprio, coisa 

que sabia ser produto de crime, consistente em 01(um) par de alianças de 

outro, 02(dois) colares de ouro, 01(um) pingente de ouro e um relógio, 

pertencentes à vítima EURINOM DA SILVA LEAL. Por conta disso, foi 

denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização dos acusados RONALDO DA SILVA DE OLIVEIRA e GABRIEL 

GOMES CLEMENTE, defiro o pedido ministerial, devendo, desse modo, ser 

procedida a citação destes por edital, na forma do art. 361, do CPP.De 

outro vértice, considerando que a arma de fogo apreendida neste 

procedimento não mais se faz necessária para o deslinde do feito e 

elucidação dos fatos, bem assim ante o teor do Ofício nº 

273/AMTJMT/10ºCR/PMMT/2018, determino a imediata remessa do aludido 

instrumento, bem como de eventuais munições apreendidas, ao Comando 

do Exército, tal como deliberado no indigitado ofício.

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, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 16 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62932 Nr: 529-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Diego Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA, Rg: 

2822688, Filiação: Leolene Pereira da Silva, data de nascimento: 

21/09/1993, brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66 8431-4750. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que, no mês de Janeiro de 2016, em 

local não especificado, mas sabendo ter ocorrido via aplicativo de celular 

(WhatsApp), o denunciado ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA ofereceu 

drogas, sem autorizaçao e em desacordoo com a determianação legal ou 

regulamentar, para Cairo Ranieli de Souza. Por conta disso, foi denunciado 

pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006.
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Despacho: Nestes autos, ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA foi denunciado 

pela prática de tráfico de entorpecentes.Consta nos autos que o acusado 

foi preso em flagrante e, posteriormente, foi colocado em liberdade 

provisória sob o dever de cumprir obrigações.Contudo, o Ministério Público 

pediu a citação por edital do acusado, dizendo ter esgotado todas as 

possibilidades de encontrar endereço do réu.Decido.A situação retratada 

nestes autos revela a necessidade de se drecretar a prisão preventiva do 

acusdado para se assegurar a tramitação do processo e para se 

resguardar a ordem pública.Veja-se que o acusado apresenta longa lista 

de processos aos quais reponde perante esta Justiçã do Estado de Mato 

Grosso (veja lista de antecedentes)Ademais, nos autos código 41689, 

62932 e 88421 o acusado também não foi encontrado para ser citado, 

mesmo depois de advertido de que deveria manter endereço atualizado.Se 

não bastasse isso, há indícios de que o réu continua praticando delitos 

mesmo depois de beneficiado com a liberdade provisória (veja-se os 

recentes procedimentos instaurados em seu desfavor (códigos 86226 e 

86201).ASSIM, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA 

GARANTIA DA LEI PROCESSUAL PENAL E DA LEI PENAL, DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.Expeça-se mandado de prisão, 

observando as pecualiridades inerentes ao BNMP 2.0Expeça-se edital 

para citação do acusado, com prazo de 60 dias, devendo constar do ato 

que ele deverá apresentar reposta à acusação por meio de advogado 

constituído, no prazo de até 10 dias e, se não o fizer, o processo e o 

prazo prescricional serão suspensos.

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, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 16 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108827 Nr: 7440-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, CONVERTO a prisão 

em flagrante do autuado Diego Dias da Silva em preventiva, fulcrado na 

garantia da ordem pública, devendo ser expedido o competente mandado 

de prisão.Ao mesmo tempo, DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos 

aparelhos celulares encontrados em posse do indiciado.DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

12H00 (HORÁRIO OFICIAL DE MT).Oficie-se requisitando o réu.Ciência ao 

Ministério Público.Oficie-se a autoridade policial dando ciência da presente 

decisão.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107206 Nr: 6665-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Alves da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ORTEGA - 

OAB:13701/MS

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 15h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Atente-se a Secretaria quanto ao aditamento à missiva, sendo que a 

presente destina-se, além da oitiva de Maria Auxiliadora de Almeida, 

qualificada à fl. 02, a oitiva de Joides Januário de Miranda, qualificado à fl. 

87.

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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59172 Nr: 2841-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vieira de Souza, Marcio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB:15201/MT

 INTIMO a defesa dos réus MÁRCIO BARBOSA e MARIA VIEIRA DE 

SOUZA, por intermédio de sua advogada, Dra. Maria Arlene Pessoa Costa 

- OAB/MT nº 15201 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 7503-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Gomes Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO SANTANA 

MORAIS - OAB:24933/O

 Aqui se tem autos relativos à prisão em flagrante de WESLEI GOMES 

TEODORO, devidamente qualificado nos autos, pelo cometimento, em tese, 

dos delitos previstos no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 243 da Lei 

8.069/90. (...). PRELIMINARMENTE, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H00MIN, HORÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em razão disso, concedo liberdade 

provisória ao custodiado, fixando-lhe as seguintes obrigações (incisos I, 

IV, V, VIII do artigo 319 do Código de Processo Penal): a)Recolhimento de 

fiança, equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais);b)Comparecimento em juízo no prazo de 24 horas, para apresentar 

comprovante de endereço atualizado e informar telefones para 

contato;c)Recolhimento domiciliar nos dias de folga e nos períodos 

noturnos; d)Obrigação de comparecimento em todos os atos processuais, 

sob pena de decretação de nova prisão preventiva;e)Proibição de 

ausentar-se da comarca sem autorização judicial por mais de oito 

dias;Sobrevindo aos autos a informação, com a respectiva comprovação, 

do recolhimento da fiança arbitrada, determino, desde já, a expedição do 

competente alvará de soltura a ser cumprido, salvo se por outro motivo 

não tiver que permanecer preso.Em tempo, dada a urgência que o 

presente caso reclama, determino, acaso necessário, o cumprimento das 

determinações supra em regime de plantão judiciário.Intimem-se o autuado 

quanto ao teor da presente decisão com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à decretação da prisão 

preventiva. Ciência ao Ministério Público.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 004/2018/DFDe ordem da Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, 

Dra. Janaína Cristina de Almeida, torno público o Gabarito Preliminar do 

Processo Seletivo para o Recrutamento e Cadastro de Reserva de 

Estagiário de Nível Médio, realizada no dia 14.10.2018, em conformidade 

com o Edital n. 002/2018/DF, de 09 de agosto de 2018.Língua Portuguesa1.

( A)., 2.(C), 3.(B), 4.:(B) , 5.(B) , 6. (D). 7.(D) 8((D) . 9((A) . 10 

(A).Raciocínio Lógico:11. (C), 12 (A), 13 (D), 14 (D), 15 (D), 16(B), 17.(C), 

18(A), 19(C), 20 (B).Conhecimentos Gerais21. ( B)., 22 (B), 23(C), 24(A), 

25(A), 26(C), 27.(B), 28(B), 29(C), 30(C).Noções de Informática31. ( B)., 

32 (D), 33(B), 34(B), 35(A), 36(C), 37.(D), 38(D), 39(C), 

40(D).Observações:1. Caso queira o candidato que pretender interpor 

recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova deverá apresentá-lo 

no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente 

Edital;2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá protocolar 

o requerimento perante a Central de Administração do Fórum de São Félix 

do Araguaia/MT; em requerimento endereço a Juíza Diretora do Foro; no 

horário de 13:00 (MT) as 18:00(MT). 3. Os prováveis recursos relativos a 

este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão para 
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Elaboração, Fiscalização e demais atos, relativos ao Processo Seletivo 

para recrutamento e cadastro de reserva para estagiários de nível médio, 

instituída no Edital n. 003/2018/DF, de 18 de setembro de 2018;4. O 

Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito 

Oficial;5. 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;6. Em hipótese alguma 

será aceito pedido de revisão de recurso e/ou de gabarito oficial 

definitivo.São Félix do Araguaia-MT, 17 de outubro de 2018.JOSÉ 

IVANILSON VIEIRA CAMPOS Gestor Geral

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145191 Nr: 3557-68.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Stefania Santos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Vistos.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16250 Nr: 662-52.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Divino Alves Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Revogo a decisão de fls. 121 verso.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.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). 

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. Sem prejuízo, DETERMINO a 

realização de Estudo Socioeconômico da parte autora a ser realizado pelo 

Conselho Tutelar e Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá 

atentar-se aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

concernentes à situação socioeconômica na qual a requerente está 

inserida, cujo laudo deverá ser aportado aos autos em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21071 Nr: 1975-77.2010.811.0017

 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: Fátima Maria dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a certidão de fl. 131, revogo a decisão de fls. 128 

verso.NOMEIO a médica perita Dr.ª Denise Cristina Alves Carvalho 

Coutinho (CRM 7812/MT), 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. Sem prejuízo, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico 

da parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, concernentes à situação socioeconômica na 

qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser aportado aos autos 

em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31119 Nr: 2360-25.2010.811.0017

 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: Joacy Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Revogo a decisão de fl. 101.NOMEIO a médica perita Dr.ª Elieth 

Pereira dos Santos Rodrigues (CRM 8160/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 
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(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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146252 Nr: 2666-13.2018.811.0017

 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: Jurandir Jacó Muchel, Elba Camelo da Silva, Dalma 

Camelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Carneiro dos Santos, Ladislau Carneiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preliminarmente, verifico que o valor atribuído à causa não encontra-se em 

consonância com o objeto dos autos, devendo este corresponder ao 

benefício patrimonial pretendido pelo autor (Precedente: REsp n. 

490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 

9.6.2003).

Ainda, verifica-se que os Autores pugnaram pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, porém, não restaram 

demonstrados que fazem jus aos benefícios requestados.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Dessa forma, nos termos dos artigos 321 e 292 do CPC, DETERMINO que 

os Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, atribua valor correto à 

causa, por se tratar de requisito essencial a petição inicial, conforme 

preceitua o art. 319, V do NCPC, o que não foi observado nestes autos, 

bem como para que instruam o feito com documento que comprove a 

quantidade de gado de propriedade de cada um, bem como outros 

documentos que sejam úteis e hábeis para comprovação da necessidade 

da Assistência Judiciária Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolham as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 2440-81.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimeire de Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revogo a decisão de fl. 126.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, 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 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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144317 Nr: 1547-17.2018.811.0017

 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): Valceli Verginia Ferreira, Tonyportt Ferreira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o ano de 2018. No entanto, onde se lê 2018, LEIA-SE 2019. 

Assim, tendo em vista o equívoco com as datas, que sejam as partes e 

seus respectivos advogados intimados a comparecerem neste CEJUSC no 

dia 21 de janeiro de 2019, às 14h (MT) para a realização da audiência de 

conciliação, conforme decisão de fls. 37.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40618 Nr: 1223-66.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Marta de Lima, Luiz Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerente a se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 1599-13.2018.811.0017

 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: João Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que o Autor pugnou pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, porém, limitou-se a trazer aos autos a 

simples declaração de pobreza (fls. 32), acompanhado exclusivamente de 
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simples extrato bancário (fls. 33), desacompanhada de qualquer prova 

concreta nesse sentido.

Além do mais, conforme se observa no presente feito, teria o Requerente 

adquirido a propriedade no ano de 2013 a vista, numa quantia assaz 

considerável (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), o que não 

demonstra, ao menos neste momento, que é pessoa com insuficiência de 

recursos.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Dessa forma, nos termos dos artigos 321 do CPC, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144321 Nr: 1550-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Guimarães Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o ano de 2018. No entanto, onde se lê 2018, LEIA-SE 2019. 

Assim, tendo em vista o equívoco com as datas, que sejam as partes e 

seus respectivos advogados intimados a comparecerem neste CEJUSC no 

dia 21 de janeiro de 2019, às 13h (MT) para a realização da audiência de 

conciliação, conforme decisão de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143812 Nr: 1181-75.2018.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Santo Hernandes, Miguel José Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal 

desta Comarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação de fls. retro, intime-se o advogado peticionante, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos a devida licença para 

porte da motosserra, além do competente registro junto ao cadastro de 

atividades potencialmente poluidoras.

Às providências, voltando-me conclusos na sequência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000051-33.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE (ADVOGADO(A))

PARASSU DE SOUZA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

AYMORE (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000051-33.2018.8.11.0017. AUTOR(A): PARASSU DE SOUZA FREITAS 

RÉU: RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, AYMORE 

Decisão Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por PARASSU DE SOUZA FREITAS, em 

desfavor RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA e AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Alega a parte autora 

que foi proprietário do veículo PAJERO TR4 FLEX, FABRICAÇÃO/MODELO 

2011/2011, COR VERMELHA, PLACA NPJ8971, RENAVAM 00308280555, 

adquirido em 07 de Fevereiro de 2011, na concessionária Riama Tratores 

e Máquinas Agrícolas Ltda, ora requerida. Aduz que como passar dos 

meses, resolveu trocá-lo por outro, ocasião em que o entregou na mesma 

concessionária em que adquiriu, como entrada de um novo veículo, tendo 

assinado os documentos da nova aquisição, bem como os documentos 

necessários para a transferência do antigo veículo que fora entregue. 

Desta forma, alega que cabia a primeira requeriada proceder a 

transferência da documentação do veículo junto ao DETRAN, porém, tal 

providencia não foi tomada. Assim sendo, mesmo estando a 

concessionária requerida na posse definitiva do veículo, não efetuou a 

transferência do mesmo, ocasionando o lançamento em do requerente, de 

débitos referentes ao licenciamento anual e ao seguro DPVAT do veículo, 

desde o ano de 2012. Depreende-se que os débitos existentes 

relacionado à multas, licenciamento e seguro DPVAT perfazem a quantia 

de R$ 4.955,29, ao passo que as dívidas relativas ao IPVA excedem o 

valor de R$ 14.000,00. Não bastasse, o veículo teria sido financiado em 

nome de outra pessoa, por intermédio da concessionária RIAMA, sendo 

então o veículo financiado pela segunda requerida, em nome da Sra. Luzia 

Silva Araújo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem 

como a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a 

requerida Riama efetive a transferência do domício do veículo, efetuando 

ainda a transferência e pagamento dos débitos referentes ao 

licencioamento anual, seguro DPVAT e multas do veículo, em prazo não 

superior a quinze dias, sob pena de aplicação de multa diária. Ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos para reconhecer o direito da 

requerente, confirmando a liminar concedida, reconhecendo a mora das 

empresas requeridas, em face das prátias abusivas e os 

constrangimentos suportados, condenando-as ao pagamento de danos 

materiais e morais. Eis o relatório. Decido. Nos casos específicos de tutela 

de urgência é necessária para sua procedência a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Vê-se que os argumentos 

trazidos na peça inicial, e também os documentos que a acompanham, 

demonstram a verossimilhança nas alegações do demandante, pela 

juntada dos documentos que demonstram que o requerente vem arcando 

com os débitos do veículo mesmo depois de efetuada a tradição, contando 

inclusive a guia de IPVA correspondente ao ano de 2018 com situação 

“em débito”, e como atual proprietário, o ora requerente. Ademais, restou 

devidamente comprovado, que o veículo ainda estando em nome do 

requerente, foi supostamente financiado à terceira pessoa pela empresa 

Riama, qual seja, a Sra. Luzia Silva Araujo, conforme comprovante juntado 

em anexo VII. Em virtude deste fato, esta terceira pessoa que 

supostamente teria comprado o veículo Pajero, ingressou com ação contra 

a instituição de crédito, tendo tido julgamento procedente o seu pedido, 

comprovando-se que a assinatura constante no contrato referido, não foi 

produzida pelo punho da Sra. Luzia Silva Araujo. Outrossim, vale destacar 

que o perigo na demora da prestação jurisdicional é claro, uma vez que o 

demandante se encontra na eminência de ter seu nome negativado nas 

redes de proteção ao crédito, por conta de veículo que não é proprietário 

a anos, tendo que efetivar pagamentos por ele indevidos, muitas vezes 

para manter seu nome limpo no mercado, além de ter o lançamento de 

multas de trânsito frequentes lançadas sob sua responsabilidade, como 

restou evidenciado pela juntada de extratos, constando mais de vinte 

multas relacionadas ao veículo em questão. Neste sentido o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim entende: APELAÇÃO CÍVEL. 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NÃO EFETUADO PELO 

COMPRADOR, ENSEJANDO A COBRANÇA DE IPVA E MULTAS DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A VENDA 

DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE 

SE MANTÉM EM PARTE. 1. Ilegitimidade passiva ad causam do Estado do 

Rio de Janeiro, uma vez que o DETRAN é autarquia integrante da 

Administração Pública indireta do Estado do Rio de Janeiro, sendo 

órgãodotado de personalidade jurídica de direito público, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. Condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios. 2. É uníssona a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e desta Cirte no sentido de que comprovada a 

transferência da propriedade do veículo afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se o comando do artigo 314 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. 

P r o v i m e n t o  p a r c i a l  d o  r e c u r s o  d e  a p e l a ç ã o . 

(TJ-RJ-APL:01404049420148190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUAÇU 5 

VARA CÍVEL, Relator: LUCIANO SABÓIA RINALDI DE CARVALHO, Dta de 

Julgamento:12/07/2017, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Públicação:17/07/2017). Desta feita, compulsando os autos observo que 

dos documentos juntados, bem como das razões apresentadas, entendo 

que a pretensão da autora merece guarida. Ademais, não há que se falar 

em irreversibilidade do pedido antecipatório, pois, se no decorrer do 

processo for comprovado que realmente os valores impugnados pelo 

autor são indevidos, dada a precariedade da medida, esta será revogada 

e o autor condenado a adimplir o débito. Conclusão: I. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro liminarmente o pedido a fim de que 

a empresa requerida Riama efetive a transferência do domínio do veículo 

PAJERO TR4 FLEX, FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, 

PLACA NPJ 8971, RENAVAM 00308280555, efetuando ainda, a 

transferência e pagamento dos débitos referentes ao licenciamento anual, 

seguro DPVAT e multas do veículo, em prazo não superior a 20 (vinte) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Em relação ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, 

nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de 

promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo 

na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro 

Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se a Sra. Gestora ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo 

Carta Precatória para o convite das partes, se necessário. Cite-se e 

intimem-se, devendo as partes requeridas esclarecerem, no prazo de 10 

dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Restando 

infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do 

NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não 

o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia - MT, 16 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18691 Nr: 1598-43.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Helena Cardoso Aurea - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hugo Gomes da Silva -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportado em anexo, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54143 Nr: 634-25.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Marques de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 54143

 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 27/11/2018, às 15h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 631-65.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 60440

 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 27/11/2018, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 631-65.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60440

Vistos etc.
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Considerando que o acusado Lindomar da Silva foi devidamente citado (fl. 

38), declarando não possuir condições de constituir advogado e, 

inexistindo núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do 

art. 396-A, § 2º do CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, o douto 

causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva – OAB/MT nº 22102/O, o 

qual deverá ser intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

resposta à acusação (art. 396 e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50601 Nr: 84-11.2006.811.0098

 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 Glória D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Mansuelo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT

 Autos: 84-11.2006.811.0098

Código: 50601

Vistos.

Defiro o pleito de fl. 307, procedendo-se com a realocação consequente 

renumeração das aludidas folhas.

Após, notifiquem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 531-28.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 AUTOS Nº 531-28.2008.811.0098.

CÓDIGO 27147.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Elizabeth Barbosa da 

Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Às fls. 134/138, foi apresentado o cálculo pela parte autora, pleiteando 

sua homologação e expedição do RPV, bem como, o requerido exarou 

ciente sob fl. 141-verso.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme às fls. 137/138, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 141-v, que a parte requerida não impugnou os 

cálculos apresentados, restando tácita a sua aprovação ao valor de R$ 

15.915,12 (quinze mil novecentos e quinze reais e doze centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 1.446,83 (hum mil quatrocentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente aos honorários 

advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado às fl. 137/138, no 

valor R$ 15.916,12 (quinze mil novecentos e quinze reais e doze 

centavos) referente às verbas pretéritas, e R$ 1.446,83 (um mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-33.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIANO AGUILAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000050-33.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ADRIANO AGUILAR DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o termo de 

audiência acostado às fls. 13, onde restou frutífero acordo entre as parte, 

HOMOLOGO-O nos termos do art. 269, III, de modo que, diante da 

existência de valores vinculados nos autos e em atenção ao pleito de ID 

nº. 11320628, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida. Decorrido o prazo in albis, será interpretado como 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Porto Esperidião/MT, 17 de outubro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28088 Nr: 185-43.2009.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amurim Candido da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 AUTOS Nº 185-43.2009.811.0098.

CÓDIGO 28088.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para que manifeste-se quanto a certidão 

retro.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 28 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal,
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Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37295 Nr: 1111-68.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Fainello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNO ALBINO SEHN, Terezinha Iracema 

Sehn, Jorge Erthal Sehn, CELOMAR ERTHAL SEHN, GILIANE THOMAS 

SEHN, Tatiane Erthal sehn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Cláudia Regina Mossini - OAB:53.566/BA, 

Glaucia Fernanda Becker Cechet - OAB:34658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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 -> guia de 

complementação de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Intimação, Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62972 Nr: 3963-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Eliandro de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIS BORTOLINI - 

OAB:16808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leandro Augusto Costa 

Carvalho - OAB:30135GO, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3459-B, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

nova publicação de intimação das partes para que providêncie o 

pagamento dos honorários períciais a serem depositados na Conta 

Corrente 35414-7, da Agência 2960-2 do Banco do Brasil de titularidade 

de Adrianderson Souza Reis (CPF. 702.627.561-53). Decorrido o prazo de 

5 dias úteis para comprovação, o que deverá ser certificado e remetido 

concluso para análise pelo magistrado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2557-04.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ROQUE MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PLINIO MALLMANN, GESSI MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

 Isento as partes de custas processuais, conforme CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

Arbitro em 02 (dois) URH os honorários advocatícios em benefício do 

Advogado nomeado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33857 Nr: 1010-65.2014.811.0080

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO JORGE 

FILHO - OAB:22152

 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$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), conforme determinado r. Sentença à Ref. 27. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento das custas e R$ 134,24 (cento e 

trinta e quatro reais e vinte quatro 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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 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
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 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:

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à recente prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo 

a decisão que decretou sua prisão preventiva. SECRETARIA: promova 

todos os atos processuais necessários a realização da audiência 

designada nestes autos. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 1744-48.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Andréa Peu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MASSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - 

OAB:17247, Anna Karuliny Alves Josevicius - OAB:20.264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Schoueri de Cordeiro 

- OAB:238.953 OAB/SP, Giuliane de Fátima Dalla Mariga - 

OAB:391.055 OAB/SP, Mayara Novaes Mendes da Silva - 

OAB:332.277 OAB/SP, Schoeri e Siqueira Sociedade de Advogados 

- OAB:10.756 OAB/SP, VIVIANE SIQUEIRA LEITE - OAB:218191

 Vistos.

REF 52: Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se 

a parte embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 

1.023 do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57696 Nr: 3829-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT

 Neste sentido, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão e mantenho a 

prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos, posto 

inexistir alteração fática em relação à recente prisão, o que faço nos 

termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.Em 

prosseguimento à análise do feito, intime-se o Ministério Público para 

apresentação de contrarrazões recursais. Por fim, voltem-me conclusos 

para os fins do art. 589 do CPP. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50613 Nr: 2835-42.2017.811.0079

 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: ARM, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 15h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2622-41.2014.811.0079

 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: JAQUELINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestação acerca da juntada do laudo 

socioeconômico no prazo 10 (dez) dias.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45288 Nr: 142-85.2017.811.0079

 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: Jessuino Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 681-51.2017.811.0079

 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: DOMICE AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46512 Nr: 821-85.2017.811.0079

 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: Lucia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestação a respeito do laudo 

socioeconômico juntado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1099-52.2018.811.0079

 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: SELVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 203-43.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é 

meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 

357.407/RS).

Deste modo, faculto novamente à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a fim de comprovar a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 428-97.2016.811.0079

 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: Julia Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43548 Nr: 1558-25.2016.811.0079

 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
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 PARTE AUTORA: Maria Suely Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43557 Nr: 1559-10.2016.811.0079

 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: Elza Terezinha Nunes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43650 Nr: 1587-75.2016.811.0079

 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: RAIMUNDA CAVALVCANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44163 Nr: 1835-41.2016.811.0079

 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: LUZIENE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44524 Nr: 2027-71.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MA 

5643-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 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.
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Custas já recolhidas.

Em consequência, defiro o pedido de levantamento e baixa de eventual 

restrição operada em desfavor da parte requerida.

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).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 1810-57.2018.811.0079

 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: TDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido liminar, faculto à parte autora a juntada de 

elementos probatórios que corrobore o que foi exposto na inicial, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Vistos.

 CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, pleiteou a 

revogação de sua prisão preventiva, requerendo a substituição por 

medidas cautelares diversas da prisão, sustentando, em síntese, que não 

praticou nenhum dos crimes que lhe são imputados e que possuiria 

residência fixa e ocupação lícita, o que lhe permitiria responder ao 

processo em liberdade.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pleito, em razão da necessidade da garantia da ordem pública, e como 

forma de impedir a reiteração criminosa do Acusado, haja vista os 

antecedentes do mesmo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que a tese de negativa de autoria é objeto do 

mérito do presente feito.

 Com relação ao pedido de revogação de prisão do acusado, observo que 

é caso de indeferimento, posto inexistir alteração fática no contexto dos 

autos.

 De fato, o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado CASSIO 

JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA não é capaz de alterar o quadro fático que 

lastreou a sua custódia cautelar decretada recentemente, pois o Acusado 

possui extensa ficha criminal, de forma que a sua prisão é necessária 

para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração 

delituosa.

 Além da reiteração delituosa, não se pode olvidar, ainda, que somente os 

crimes pelos quais o denunciado se encontra preso são extremamente 

graves, pois na companhia de outros indivíduos fortemente armados, teria 

praticado diversos crimes, aí incluindo o de cárcere privado.

Os diversos crimes, praticados na zona rural do município sede desta 

Comarca, seguramente, trazem risco à ordem pública, difundindo 

sentimento geral de medo e insegurança na população em geral.

Por fim, a sua alegação de que possui residência fixa e ocupação lícita 

não é o suficiente para lhe garantir a liberdade, quando presentes os 

requisitos da preventiva. No mesmo sentido, a seguinte decisão do Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado:

“HABEAS CORPUS” – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA 

– INSURGÊNCIA – SUSCITADA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – TEMÁTICA INCOMPOSSÍVEL COM O RITO DO 

HABEAS – PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ANTE O NÃO 

PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – VERIFICADA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA 

SUPOSTAMENTE PERPETRADA – REITERAÇÃO DELITIVA – ÓBICES 

INTRANSPONÍVEIS À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR CAUTELARES 

DIVERSAS, INCLUSIVE POR PRISÃO DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE BONS 

PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Revela-se imprópria a análise no 

Habeas Corpus de tese a entender com ausência de provas da autoria, 

porquanto encerra matéria de fato, a reclamar dilação probatória, o que 

vem de ser incompossível com o rito do Habeas Corpus. A prisão 

preventiva se apresenta legítima quando, a par da materialidade delitiva e 

dos indícios de autoria, restar evidenciada a sua necessidade para a 

garantia da ordem pública [art. 312, CPP], notadamente diante da gravidade 

em concreto da condutam supostamente perpetrada e da renitência 

delitiva do paciente, circunstâncias que, aliás, inviabilizam a substituição 

da medida extrema por cautelares diversas, inclusive por prisão domiciliar, 

principalmente quando não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP. 

Os predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente não têm o 

condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do 

CPP”. (TJMT; Habeas Corpus nº 1001283-34.2018.8.11.0000; Segunda 

Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julgado em 

25/04/2018).

Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação 

à recente prisão do Acusado CASSIO JOSÉ, INDEFIRO o pedido, mantendo 

a decisão que decretou sua prisão preventiva.

 SECRETARIA: promova todos os atos processuais necessários a 

realização da solenidade designada nestes autos.

 Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 1165-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 Vistos.

Considerando-se que objeto tratado no presente feito já foi decidido no 

bojo dos autos nº 2037-18.2018.811.0079 – Código n.º 44537, no qual as 

partes entabularam acordo durante a audiência de conciliação, de rigor a 

extinção do feito.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56069 Nr: 1508-28.2018.811.0079

 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: Laudelina Correira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

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 
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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.: 46272 Nr: 692-80.2017.811.0079

 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: OSMIRA FERRAZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

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.: 51445 Nr: 3211-28.2017.811.0079

 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: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

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.: 56552 Nr: 1716-12.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

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.: 59986 Nr: 3134-82.2018.811.0079

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taquari Agro Comercial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Etevaldo de Castro, Raul Fernando de 

Castro, Marcos Ely de Castro, Joaquim Adalmece de Castro, Arnaldo 

Marcelo de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDWIG JOSÉ DE CAMPOS 

LOPES - OAB:OAB/SP 292.257, MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA 

GOMES - OAB:OAB/SP nº 99805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, neste juízo de cognição sumária, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada, nos termos da fundamentação retro, para 

determinar a imediata desocupação da parte requerida da área arrendada 

equivalente a 1.100 hectares da Fazenda Campina Verde, matrícula nº 

3.237 no CRI desta Comarca de Ribeirão Cascalheira, sem prejuízo de 

revisão em momento oportuno (rebus sic stantibus).Designe-se audiência 

de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo CPC, de 

acordo com a pauta do setor de conciliação. Cite-se a parte ré e 

intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.Ressalte-se que o 

não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) 

à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º, do Novo 

CPC.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para 

que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade 

em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III 

– em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37988 Nr: 858-83.2015.811.0079

 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: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 Vistos (SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS NO SISTEMA APOLO).

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.: 50086 Nr: 2661-33.2017.811.0079

 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: RUBERVALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

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.: 59430 Nr: 2921-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 41324 Nr: 641-06.2016.811.0079
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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: Marina da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37877 Nr: 797-28.2015.811.0079

 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: NEUZA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestação acerca da juntada do laudo 

socioeconômico no prazo 10 (dez) dias.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49690 Nr: 2431-88.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADdS, PHDA, HNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Considerando-se a integral satisfação da obrigação alimentar, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48810 Nr: 1992-77.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDCB, KLBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42768 Nr: 1259-48.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERNANDE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais.

Intimem-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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao representante 

do Ministério Público atuante nesta comarca, para Ciência da Decisão de 

Ref: 81.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55562 Nr: 3328-66.2018.811.0052

 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: Célia Maria Bortolozo

 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., (...) Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 
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por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

2) CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como a 

INTIME para cumprimento da decisão da tutela de urgência deferida. 3) 

Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à inicial, 

certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 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 probatória. Após, voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54006 Nr: 2386-34.2018.811.0052

 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: EAA, PEAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Código 54006 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, somada à quantidade 

de filhos, 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 “b” 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53464 Nr: 2048-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdR, NCdRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 53464)

Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Nathália Carolina dos 

Reis Ribeiro representada por sua genitora, Aurea Regina dos Reis em 

desfavor de Ézio Gomes Ribeiros todos qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos para o ajuizamento da ação.

A exordial foi recebida (fl. 4), oportunidade na qual se determinou a 

citação do requerido, sob pena de prisão civil.

À ref. 12, foi certificado que o requerido adimpliu com o débito alimentar.

O requerido foi devidamente citado, conforme certidão de ref. 17.

Instada a se manifestar acerca da certidão de ref. 12, a parte autora 

pugnou pela extinção do feito por cumprimento da obrigação.

O Ministério Público tomou ciência, conforme certidão de refs. 21 e 22.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do fato de o executado ter quitado o débito objeto do pedido 

inaugural, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com 

espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo(a) advogado(a) 

nomeado(a), ARBITRO o valor de R$ 1.793,01 (mil setecentos e noventa e 

três reais e um centavo) que é equivalente a 02 URH, conforme a tabela 

vigente Fev-2018 da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE a 

competente certidão.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32251 Nr: 707-72.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lourenço de Andrade, José Luiz 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias dos Santos Silva 

Junior - OAB:11.849-B MT, Paulo Cezar de Souza Silva - 

OAB:OAB/AL 4.236

 Processo nº. 707-72.2013.811.0052 – Código: 32251

Vistos etc.,

Após a juntada da carta precatória, VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38479 Nr: 116-08.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 116-08.2016.811.0052 – Código nº 38479

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (Ref. 40), 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 13 

DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 786-46.2016.811.0052

 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): Maurino Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 786-46.2016.811.0052 – Código nº 39961

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (Ref. 21), 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 MARÇO DE 2019, ÀS 15H30MIN, 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42266 Nr: 55-16.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Roma dos Anjos, Alex Junior Eliziario 

Campos, Jonathan Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº 55-16.2017.811.0052 – Código 42266

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu JONATHAN ALVES DOS SANTOS 

foi citado (ref. 16) quando informou não ter condições financeiras para 

constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensora dativa, a Dra. ISIS ALVES 

PACHECO, OAB/MT n. 24821, para que atue como advogada nesta ação, 

atenta ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE a douta causídica para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39798 Nr: 730-13.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Rosa Deambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO DA 

SILVA - OAB:3392

 Processo nº. 730-13.2016.811.0052 – Código nº 39798

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (Ref. 15), 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 MARÇO DE 2019, ÀS 15H00MIN, 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41178 Nr: 1477-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 1477-60.2016.811.0052 – Código nº 41178

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (Ref. 17), 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 17H00MIN, 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 MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45129 Nr: 1484-18.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes da Silva Alves Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1484-18.2017.811.0052 – Código 45129

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 07) quando informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogada nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44385 Nr: 1036-45.2017.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Nolasco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilda Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Código 44385

Vistos etc.,

Tendo em vista a certidão de ref. 36, NOMEIO, como Defensor Dativo, o Dr. 

RUBENS VENTURA OAB/MT 24.615/O, para patrocinar os interesses da 

parte requerente na presente ação de interdição, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando 

que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a 

quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, impugnar 

a contestação apresentada (ref.33), no prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 752 do CPC.

Após, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para se manifestar, conforme 

determina o artigo 752, § 1º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 737-73.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leone Dutra de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 737-73.2014.811.0052 – Código 33861

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para 

o dia 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALBERONE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL 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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart PROCESSO n. 

1000242-70.2018.8.11.0052 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: ALBERONE MOURA DA SILVA, Endereço: Rua Espírito 

Santo, 161, centro, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO 

PASSIVO: EDITORA ABRIL S.A., Endereço: EDITORA ABRIL S.A., 

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 4400, VILA ARCÁDIA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 02909-900 Senhor(a): ALBERONE MOURA 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: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Márcia Kusther Preisigke 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

REGINEY MELO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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. 1000237-48.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: REGINEY MELO DE ANDRADE Endereço: av pedro pedrosian, 123, 

centro, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: Nome: OI 

S/A Endereço: Inexistente, 3209, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-801 Senhor(a): REGINEY MELO DE ANDRADE 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: 10:00 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 
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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, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Márcia Kusther Preisigke 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000059-02.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, Endereço: Rua Maximiniano, N 93, 

QUADRA 12, Ciderlandia, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 1.075,48 (mil e setenta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. 

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 17 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Márcia Kusther Preisigke 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: 1000251-32.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AURO ADAIR DE MATOS (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

EDILENE OLIVEIRA BARBOSA (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. 1000251-32.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $954.00 ESPÉCIE: [IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: AURO 

ADAIR DE MATOS, Endereço: Rua Goiás, sem número, Fidelândia, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN, EDILENE OLIVEIRA BARBOSA, MUNICIPIO DE CUIABÁ 

e ESTADO DE MATO GROSSO. Senhor(a): AURO ADAIR DE MATOS 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: 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, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Márcia Kusther Preisigke Gestor(a) Judiciário(a) 
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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: 1000221-94.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ROBERTO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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. 1000221-94.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: CLAUDIO ROBERTO BATISTA, Endereço: pedro inocencio de 

araujo, 576, centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

TIM CELULAR S.A., Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, - DE 

1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

Senhor(a): CLAUDIO ROBERTO BATISTA 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: 10:30 

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, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Márcia 

Kusther Preisigke 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS FAMA 27 - PALMAS (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. 1000300-73.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO RODRIGUES DE MORAES Endereço: 

AV. BOA VISTA, 2948, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: Nome: LOJAS FAMA 27 - PALMAS Endereço: 

104 SUL RUA SE 1, 1, RUA 104 SUL R Se, 1 - ACSE II, PLANO DIRETOR 

SUL, PALMAS - TO - CEP: 77020-014 Senhor(a): FABIANO RODRIGUES 

DE MORAES 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: 

29/11/2018 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, 17 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 
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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-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000270-38.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR VALERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

OTO VICENTE (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Código 1000270-38.2018.8.11.0052 Vistos etc., Trata-se de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL requerido por OTO 

VICENTE e MARCOS CESAR VALÉRIO DE ALMEIDA ambos qualificados na 

ação. Consta no ID 14943000, que as partes entabularam acordo e, por 

isso, pugnam pela homologação a consequente extinção do processo. É O 

RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO, por sentença, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado no ID 14943000, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. Custas 

e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no acordo ID 

14943000. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

J. VENTURA - TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALTENBURGER (REQUERIDO)

 

(Código: 1000303-28.2018.8.11.0052) Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por J.Ventura-Transporte-ME 

obejtivando a busca e apreensão do veículo Caminhão Mercedes Bens, 

ano 2002/2003, cor branca, placa policial KEX 9902 800794443. Em 

consulta ao sistema Apolo, consta que a parte autora já ajuizou outra ação 

sob o código 48266, com o mesmo pedido, mesmas partes e é a mesma 

causa de pedir aqui pleiteado, tendo, inclusive, determinada a intimação do 

autor para dar andamento ao feito. É O SUCINTO RELATÓRIO.DECIDO. 

Extrai-se dos autos que a parte autora pugna pelo deferimento da liminar 

de busca e apreensão do veículo Caminhão Mercedes Bens, ano 

2002/2003, cor branca, placa policial KEX 9902 800794443. No entanto, 

em consulta ao sistema Apolo verifico há existência de uma idêntica ação, 

com o mesmo pedido, mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual 

seja, ação de busca e apreensão c.c obrigação de fazer e tutela 

provisória de urgência, sob o código 48266. Ademais, mister consignar 

que naqueles autos, foi determinada a intimação pessoal do autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação, sem resolução do mérito. Portanto, resta configurado o instituto 

processual negativo da litispendência (artigo 337, §3º, do CPC) que 

impede o regular prosseguimento do feito, conforme leciona Fredie Didier 

Jr., no Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 20º Edição, 2018, 

Revista atualizada e ampliada, Editora “JusPovm” pgs. 397 e 398, “verbis:” 

“ São considerados negativos aqueles fatos que não podem ocorrer para 

que o procedimento se instaure validamente. São fatos estranhos ao 

processo (daí o adjetivo “extrínseco”), que, uma vez existentes, impedem 

a sua formação válida.” (...) o conhecimento da existência de algum 

desses fatos inevitavelmente levará à extinção do processo sem exame 

do mérito (...)”. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser a extinção do feito sem 

resolução de mérito, conforme determina o artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito com fulcro nos artigos 337, § 3° e 485, inciso V, 

ambos do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS DEFACIO (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASSARDEN E CANDIAGO LTDA -ME - ME (REQUERIDO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE 

a parte embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15. 

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-56.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

EDMILSON SEBASTIAO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000187-56.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDMILSON 

SEBASTIAO NUNES, Endereço: RUA PRIMAVERA, 27, CINELÂNDIA, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): EDMILSON SEBASTIÃO 

NUNES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 15994015, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. RIO BRANCO, 17 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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82729 Nr: 2207-63.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA DA COSTA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 17h40min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82722 Nr: 2200-71.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTERIO LIMA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 17h40min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82715 Nr: 2195-49.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PIRES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 17h40min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69476 Nr: 2494-94.2016.811.0032

 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: Laurença Rondon Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2019, às 16h40min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 2358-97.2016.811.0032

 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: Luzia Pedrosa da Silva Pombos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2019, às 17h10min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64703 Nr: 365-19.2016.811.0032

 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: ALCIRIO ESPINDOLA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2019, às 14h30min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 850-53.2015.811.0032

 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: ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA, Kenia 

Macedo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adi Perdrosa de Almeida - 

OAB:7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte requerida foi citada por edital, impõe-se, para a 
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regularidade do feito, a nomeação e curador especial para patrocínio dos 

seus interesses. Com isso, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado para 

apresentação de defesa no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 122-46.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa.

Estando encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, e após, intime-se a defesa, para que apresentem suas 

alegações finais no prazo legal. Após, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52185 Nr: 393-89.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelso Bazzo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 Vistos.

Nota-se que na última audiência realizada neste Juízo (08/08/2018), que 

tanto o acusado quanto sua advogada saíram intimados da redesignação 

que ocorreria nesta data. Contudo, até o início da Sessão, mesmo 

apregoados, o acusado e sua advogada não se faziam presentes, e tão 

pouco apresentaram justificativas para ausência.

Portanto, a fim de não incorrer em violação ao princípio da ampla defesa, 

redesigno a audiência para inquirição da testemunha ODJARMA JESUS DE 

ALMEIDA, para o dia 25/04/2019, às 13:30.

Intime-se via DJe a advogada, e pessoalmente o acusado, o qual será 

interrogado na data designada.

Oficie-se a OAB/MT, comunicando sobre a ausência da advogada Dra. 

DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, para providências.

Requisite-se a testemunha policial militar ao 7º BPM.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000025-87.2018.8.11.0032. REQUERENTE: AILTON TEIXEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em 

que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. AILTON TEIXEIRA DOS SANTOS, propôs a 

presente Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a 

parte reclamada, no mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de 

Assunção de Direitos e Obrigações Oriundas de Instrumento Particular de 

Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças, Confissão de Dividas e 

Outras Avenças sob o Nº 0022.013.11696/2001. O objeto do contrato era 

a eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, denominado 

Assentamento Forquilha IV – Natanoel Carlos Vieira e Outros, situado no 

Município de Rosário Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 

4), que o custo final para atendimento do autor, com a execução das 

obras necessárias à eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 

4.699,47 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 

sete centavos), cabendo ao autor, a titulo de participação financeira na 

execução das obras de interesse mútuo, o pagamento de R$: 

2.854,86(dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), nas seguintes formas: · Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta 

reais) como sinal, destinado à cobertura dos custos de projeto e 

comercialização; · O pagamento, a título de entrada, no valor de R$: 100,00 

(cem reais), dividido em 02 (duas) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no 

montante de R$: 50,00 (cinquenta reais); · O pagamento da quantidade 

restante (saldo devedor), de R$: 2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro 

reais e oitenta centavos), acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao 

ano e 2% (dois por cento) ao ano a titulo e taxa de administração, 

resultando o valor final de R$: 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa 

reais e quarenta centavos), parcelados em 120 meses, no valor mensal de 

R$: 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimentos coincidentemente com as faturas de fornecimento de energia 

elétrica. Alega o reclamante que cumpriu totalmente com os termos do 

contrato pactuado com a reclamada, efetuando o pagamento das 120 

parcelas o qual iniciou em dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, 

arcando com o valor correspondente as parcelas, acrescido do valor 

dado como sinal mais a entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, 

oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Entretanto, a empresa 

reclamada continua ainda cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 

o valor correspondente ao (Programa Luz do Campo-PLC), até a presente 

data, inexistindo valor a ser cobrado a título de programa luz do campo. Em 

vista disso, ajuizou ação, requerendo a condenação da reclamada a 

devolver em dobro os valores pagos indevidamente pela autora, quando o 

contrato não estava mais vigente; a condenação da reclamada ao 

pagamento de danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 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 reclamada foi citada, apresentando contestação aonde alega, 

inexistir dano moral e consequentemente a obrigação de indenizar, posto 

que inexiste prova nos autos capaz de demonstrar a existência dos 

supostos danos morais alegados pelo requerente. Friza-se que a parte 

reclamante trouxe a inicial notícia de que mesmo após o término do prazo 

contratado de 120 (cento e vinte) meses, que findou-se em dezembro de 

2011, a parte reclamada continuou cobrando os valores referentes às 

parcelas nas faturas de energia elétrica, conforme demonstra os 

documentos juntados aos autos. Conforme se infere na inicial, foi invertido 

o ônus da prova, verifica-se que cabia a parte requerida provar que o 
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contrato não havia findado e que não estava realizando cobranças 

indevidas, contudo, esta não cumpriu com o ônus que lhe competida. 

Assim, no que pertine aos valores cobrados indevidamente, vislumbro que 

razão assiste a parte requerente quanto ao pagamento em dobro. 

Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente determina: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO PROPORCIONAL - 

JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à devolução pelo valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável. A liquidação antecipada do débito, 

parcial ou total, assegura ao devedor o desconto proporcional dos juros e 

demais encargos contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o 

credor não deduzir do débito o valor integral que corresponde aos 

encargos contratuais, o consumidor tem direito à devolução em dobro dos 

valores retidos indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção 

monetária e juros de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de 

serviço seja objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de 

causalidade entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado 

prove as circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 522 de 541



CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos morais no importe 

de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os juros de mora 

serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))
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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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000029-27.2018.8.11.0032. REQUERENTE: VALDECI GARABINI DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em 

que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. VALDECI GARABINI DOS SANTOS, propôs a 

presente Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por 

Danos Morais e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a 

parte reclamada, no mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de 

Assunção de Direitos e Obrigações Oriundas de Instrumento Particular de 

Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças, Confissão de Dividas e 

Outras Avenças sob o Nº 0022.014.11689/2001. O objeto do contrato era 

a eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, denominado 

Assentamento Forquilha III – Antônia Nunes da Silva e Outros, situado no 

Município de Rosário Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 

4), que o custo final para atendimento do autor, com a execução das 

obras necessárias à eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 

4.699,47 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 

sete centavos), cabendo ao autor, a titulo de participação financeira na 

execução das obras de interesse mútuo, o pagamento de R$: 

2.854,86(dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos), nas seguintes formas: · Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta 

reais) como sinal, destinado à cobertura dos custos de projeto e 

comercialização; · O pagamento, a título de entrada, no valor de R$: 100,00 

(cem reais), dividido em 02 (duas) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no 

montante de R$: 50,00 (cinquenta reais); · O pagamento da quantidade 

restante (saldo devedor), de R$: 2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro 

reais e oitenta centavos), acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao 

ano e 2% (dois por cento) ao ano a titulo e taxa de administração, 

resultando o valor final de R$: 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa 

reais e quarenta centavos), parcelados em 120 meses, no valor mensal de 

R$: 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimentos coincidentemente com as faturas de fornecimento de energia 

elétrica. Alega o reclamante que cumpriu totalmente com os termos do 

contrato pactuado com a reclamada, efetuando o pagamento das 120 

parcelas o qual iniciou em dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, 

arcando com o valor correspondente as parcelas, acrescido do valor 

dado como sinal mais a entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, 

oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Entretanto, a empresa 

reclamada continua ainda cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 

o valor correspondente ao (Programa Luz do Campo-PLC), até a presente 

data, inexistindo valor a ser cobrado a título de programa luz do campo. Em 

vista disso, ajuizou ação, requerendo a condenação da reclamada a 

devolver em dobro os valores pagos indevidamente pela autora, quando o 

contrato não estava mais vigente; a condenação da reclamada ao 

pagamento de danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 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 reclamada foi citada, apresentando contestação aonde alega, 

inexistir dano moral e consequentemente a obrigação de indenizar, posto 

que inexiste prova nos autos capaz de demonstrar a existência dos 

supostos danos morais alegados pelo requerente. Friza-se que a parte 

reclamante trouxe a inicial notícia de que mesmo após o término do prazo 

contratado de 120 (cento e vinte) meses, que findou-se em dezembro de 

2011, a parte reclamada continuou cobrando os valores referentes às 

parcelas nas faturas de energia elétrica, conforme demonstra os 

documentos juntados aos autos. Conforme se infere na inicial, foi invertido 

o ônus da prova, verifica-se que cabia a parte requerida provar que o 

contrato não havia findado e que não estava realizando cobranças 

indevidas, contudo, esta não cumpriu com o ônus que lhe competida. 

Assim, no que pertine aos valores cobrados indevidamente, vislumbro que 

razão assiste a parte requerente quanto ao pagamento em dobro. 

Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente determina: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO PROPORCIONAL - 

JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à devolução pelo valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável. A liquidação antecipada do débito, 

parcial ou total, assegura ao devedor o desconto proporcional dos juros e 

demais encargos contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o 

credor não deduzir do débito o valor integral que corresponde aos 

encargos contratuais, o consumidor tem direito à devolução em dobro dos 

valores retidos indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção 

monetária e juros de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de 
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serviço seja objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de 

causalidade entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado 

prove as circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais). 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos morais no importe 

de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os juros de mora 

serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 
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GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-61.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

OTACILIA MERITA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72759 Nr: 1009-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Ref. 50: Diante do pedido expresso de desistência de prosseguimento da 

ação formulado pela parte Autora, INTIME-SE, seu causídico, para 

manifestar-se acerca do recurso de apelação interposto, a inércia 

ensejará a presunção de desistência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 1116-06.2017.811.0053

 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 FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE A. NATEL GLASER 

DA SILVA - OAB:50586/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 20: HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, 

para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80510 Nr: 647-57.2017.811.0053

 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: MANOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULINA NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITEM-SE os eventuais herdeiros desconhecidos e demais interessados 

por edital, para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, 

advertindo-os que, não contestada à ação presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular.

Às providências necessárias.

Intimem-se.

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:

 INDEFIRO o pedido pra intimação do requerido por DJE.Isto porque, o Novo 

CPC disciplina no art. 513, § 2º, II que, no cumprimento de sentença, não 

tendo a parte constituído advogado ou sendo patrocinado pela DPE, 

dever-se-á expedir Aviso de Recebimento (AR) para a intimação.O art. 

513, § 2º do CPC é regra especial do procedimento de cumprimento de 

sentença que afasta a regra geral do processo de conhecimento 

esculpida no art. 346 do CPC (lex specialis derogat legi generali). Neste 

sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais de Justiça:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

REU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CUMPIRMENTO DE SENTENÇA. 

NECESSIDADE. O novo CPC prevê a necessidade de intimação pessoal do 

devedor que não tenha procurador constituído nos autos, por meio de 

carta com aviso de recebimento, para o cumprimento de sentença. Art. 

513, § 2º do CPC que por ser regra especial prevalece sobre a regra geral 

do art. 346. Necessidade inclusive para fixar o início do prazo do art. 523, 

com as consequências daí advindas (multa e honorários) em caso de não 

atendimento. Doutrina a respeito. Jurisprudência do TJRGS. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074173113, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 23/06/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. 

SISTEMÁTICA DO CPC/2015. NECESSIDADE. Nos termos do inc. II do § 2º 

do art. 513 do CPC/2015 , o devedor será intimado para cumprir a 

sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver 

procurador constituído nos autos. Na hipótese dos autos, muito embora 

citado pessoalmente e revel, impõe-se a intimação do réu para o 

cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074927450 Relator: Marco Antonio Angelo, 

Julgado em 15/03/2018).Assim, intime-se o executado (endereço que foi 

citado), mediante AR, para que pague os valores que fora condenado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84879 Nr: 315-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIANA RAMALHO, MARIA SILZA VIANA 
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RAMALHO, OSIEL VIANA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de CÍCERO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e mais que dos autos consta HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha 

amigável dos bens deixados por Cicero Ramalho, apresentado nos autos, 

salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Declaro extinto o feito 

com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Decorrido o 

trânsito em julgado, e, se confirmado o pagamento das custas/taxas, se 

houver, EXPEÇA-SE o necessário, formal de partilha, carta de adjudicação 

e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o registro a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, 

bem como da Lei n.º 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, 

CIENTIFIQUEM a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas.Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

DIEGO MARCEL COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.F. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001127-81.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,100.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIEGO MARCEL COSTA 

FERNANDES Endereço: RUA ANDRE JOÃO DO NASCIMENTO, S/N, 

FRONTEIRA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: G.F. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Endereço: 

RUA TREZE DE JUNHO, 288, - ATÉ 365/366, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-250 Senhor(a): DIEGO MARCEL COSTA FERNANDES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 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: 8010127-25.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

GEANE PAULA SIQUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DIAS PINHEIRO ADVOCACIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da sentença proferida nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-59.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

ROSIRENE VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-78.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELIO RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO (REQUERIDO)

EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da sentença proferida nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-09.2015.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-91.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-41.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SILVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-10.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO VENTURA GALVAO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011889-13.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - ME (REQUERIDO)

THIAGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 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.: 83042 Nr: 3957-16.2017.811.0039

 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: INÊS DE FREITAS PIASSALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3957-16.2017.811.0039

CÓDIGO 83042

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2019, a realizar-se às 16h30min, devendo a parte requerente depositar o 

rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização 

(artigo 450 do Código de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade e, com as advertências legais.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82045 Nr: 3476-53.2017.811.0039

 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: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 3476-53.2017.811.0039

CÓDIGO 82045

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, a realizar-se às 16h00min, devendo as partes depositarem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização (artigo 

450 do Código de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade e, com as advertências legais.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 606-98.2018.811.0039

 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: JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

Considerando que o presente feito ainda pende de realização de perícia 

em especialista, bem como, de acordo com o peticionário retro pelo douto 

representante da parte requerente, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos.

Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e 

parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código 

de Processo Civil, que assim estabelece:

“§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com 

recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito 

Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor 

será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua 

omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve 

ser expedido ofício e efetuados os demais atos necessários para o 

pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

Após a juntada do laudo pericial, vistas a parte autos para apresentação 

de alegações finais.

Posteriormente, 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

Wagner Ricci da Silva

Advogado

 Jiberuelto Alexandre da Silva

Requerente

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107198 Nr: 298-42.2018.811.0078

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15345/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/MT, WILSON 

ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada dentro do prazo de 15 (quinze), 

para manifestar-se acerca do retorna da Cata Precatória constante na ref. 

30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92933 Nr: 1635-37.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108868 Nr: 1292-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 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
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OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 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 Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113516 Nr: 4156-81.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVH OTM TRANSPORTES LTDA. EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte autora.Transitada em julgado, ao arquivo.P.I.C.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82936 Nr: 1378-46.2015.811.0078

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE CORREA BIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE CORREA BIASI, Cpf: 

04370618177, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 26.268,38 (Vinte e 

seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: CITAR SIMONE CORREA BIASI

Despacho /Dec i são :  V i s tos  em Cor re i ção .P rocesso  em 

Ordem.Compulsando atentamente os autos, constato que o mesmo possui 

decisão anterior que não foi cumprida. Assim, proceda o Senhor Gestor 

com o integral cumprimento das decisões anteriores.Destaco ainda, que 

este magistrado encontra-se cumulativamente respondendo pela 42ª Zona 

Eleitoral, onde os trabalhos estão intensificados, com a proximidade da 

Eleição Presidencial deste ano, bem como o elevado número processual 

na Comarca (mais de 7(sete) mil processos) inviabiliza um grau de 

correição esmiuçado. Por outro lado, friso a necessidade de a Secretaria 

remeter para análise do gabinete SOMENTE processos que tenham suas 

decisões cumpridas, publicadas, partes devidamente intimadas e escoado 

o prazo de manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente 

CERTIFICADOS.Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se 

indevida e desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões 

indevidas é rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, 

avisos e orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, 

causando morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a 

necessidade de repetição dos trabalhos.Os principais prejudicados quanto 

a ausência de conferência prévia e devidamente certificada não é este 

juízo, tão pouco os servidores, mas sim a sociedade sapezalense.Proceda 

a juntada de petições que ainda não foram juntadas ao feito, caso 

existam.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS LUCIANO 

ELLY, digitei.

Sapezal, 15 de outubro de 2018

Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 “Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de CONDENAR JULIANA DO 

NASCIMENTO e MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA, na prática do 

delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº 11.343/06, na forma do 

artigo 29, caput, do Código Penal.4(...) .4.1.4 Pena FinalCabe ao réu 

MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA a pena final de 05 (cinco) anos 

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa 
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em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica da 

ré (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). (...) Apelo em liberdadeConforme 

jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime semiaberto, concedo 

ao réu o direito de apelar em liberdade, sendo assim, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ de SOLTURA de MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA, salvo 

se por outro motivo estiver preso.(...) .2.4 Pena FinalCabe a ré JULIANA 

DO NASCIMENTO a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.(...) Apelo em 

liberdadeConforme jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime 

semiaberto, concedo à ré o direito de apelar em liberdade, sendo assim, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA de JULIANA DO NASCIMENTO, salvo 

se por outro motivo estiver presa.8. DISPOSIÇÕES FINAISOFICIE-SE a 

Delegacia para que efetue a destruição da droga que eventualmente se 

encontra apreendida, devendo comunicar com antecedência a este juízo e 

ao Ministério Público a data designada para tanto.(....) d)FIXO em 10 URHS 

os honorários do D. Causídico Magaiver Baesso dos Santos, nomeado 

para atuar na defesa da ré Juliana do Nascimento, na forma da Tabela XIX 

da OAB/MT. (...) Contudo, CONDENO o réu Marcelo Gabriel Canuto da Silva 

nas custas e despesas processuais.Cumpra-se, no que mais for 

pertinente, o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 1291-37.2018.811.0094

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVA DOS JURADOS PARA 

O ANO DE 2019

O Doutor Rafael Depra Panichella, MM.ª Juíz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã-MT, na forma da lei etc.

FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos 

termos dos artigos 425 e 426, § 2°, do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri.

 NOME DO JURADO

 PROFISSÃO

1. Adair José Schneider Professor

2. Ademir Giroto Junior TAE – secretario

3. Ademir José Barbieri Gerente Armazém

4. Admilson de Oliveira Escriturário

5. Adriana Sutero Lançone Professora

6. Adson Peter Gonçalves Alcantra Técnico de Informática

7. Ailson da Silva Santos Pedreiro

8. Ailton Carlos Açougueiro

9. Aldeni de Souza Duarte Empresária

10. Alessandra Aparecida Galvao Agente Administrativo

11. Alexandre Andrade Fagundes Vendedor

12. Alexandre Richartz Proprietário

13. Allan Treuhertz Bancário/ Gerente de negócio Agro

14. Alvelina da Conceição Bezerra Do lar

15. Alysson Denerdi Antoniassi Professor

16. Ana Paula Fernandes Borges Vendedora

17. Anagilde Tamankievies Sbardelotto Bancário/ Gerente da Agencia

18. Anderson Bergamo Sathler Bancário

19. Andreia Camilo de Souza Professora

20. Andreia Hatschbach de Freitas Tec. Adm. Educacional

21. Angélica Sabrina Coelho TDI

22. Aparecida Pereira de Oliveira Bordignom Do lar

23. Belarmino Alves de Souza Vigia

24. Bruna Eing Nutricionista

25. Bruno Augusto Pereira da Silva Auxiliar de escrituração Fiscal

26. Bruno Jose de Moraes Motorista

27. Camila Esperidião da Silva Caixa

28. Carla Cristina Rohenkohl Coordenadora

29. Carlos Rogério Nogueira Vendedor de peças

30. Carmen Vicente de Oliveira Professora

31. Cenira Graebin Rezende Empresária

32. Cicero Alves de Souza Vigia

33. Cicero Oliveira da Silva Vigilância

34. Cidir Aiolfi Bancário

35. Clair Terezinha Flores da Silva Professora

36. Claudemir Gilberto Rodrigues Ajala Bancário/Caixa

37. Claudemiro Teodoro Fiscal Tributário

38. Claudia Hermes Richartz Caixa

39. Claudio Alves de Souza Auxiliar de Escritório

40. Cleonice Perin da Cruz Zeladora

41. Cleunice Maria Pereira Lopes Professora

42. Cristiane Bobbo Agente Administrativo

43. Cristiane Romagna Ferreira Professora

44. Cristina Hota Semensato Artesã

45. Cristina Ribeiro Cowaski AAE – infraestrutura

46. Daiane dos Santos Silva Entregadora

47. Daiane Monteiro dos Santos Apoio Adm . Infraestrutura

48. Daniel Gomes de Souza Operador secador

49. Danielle Cristiane Rodrigues Abegg Aux. Escritório

50. Danilo Neves Dantas Repositor

51. Denivaldo de Oliveira Souza Coordenadora

52. Deolinda de Fátima Chessa Costa TDI

53. Devair de Oliveira Souza Professor

54. Dirceu da Silva de Araújo Vigia

55. Divino Valentin Rocha Guarda Noturno

56. Djanete Carvalho da S. Meneghetti Coordenadora Financeiro

57. Doraci Maria Barbosa da Silva Office Boy

58. Doreni de Brito Professora

59. Dulcinéia Aparecida Barbosa de Melo Professora

60. Edileuza Gomes da Silva Agente de combate a endemias

61. Edimara dos Santos Alves Vendedora

62. Edson da Silva Ponciano Fiscal Tributário

63. Edson dos Reis Amaral Agente de combate a endemias

64. Eduarda Gabriela Barbosa de Oliveira Operadora de Caixa

65. Eduardo Nunes da Silva Agente de combate a endemias

66. Eliana Silva do Amaral Tec. Administrativo

67. Eliane Gomes M. Martins Aux. Alfabetização

68. Elias Cristino de Paula Fiscal Sanitário

69. Eliciane da Silva Banci Giroto TDI

70. Eliene Silvério TDI

71. Eliete Benites Pires Agente Administrativo

72. Elisangela Aparecida Malonyai Cavalieri Diretora

73. Elisângela França dos Reis Professora

74. Elizandra Aparecida de Souza Rengel Lactário

75. Eriane Darc do Amaral Vendedora

76. Erica Samara Leal Vendedora

77. Estefania Aparecida de Oliveira Gerente

78. Ester Moreira Moraes Professora

79. Euler Camargo Cordeiro Técnico de Informática

 80. Expedita Rodrigues de Sousa da Cruz Agente de combate a endemias

81. Fabiana Carvalho Ferreira Agente Administrativo

82. Fabiana Taborda Siqueira Vendedora

83. Fatima Betu Bedin Aposentada

84. Felipe Pereira de Almeida Motorista Entregador

85. Fernando Correa da Silva Bancário/ Gerente Administrativo

86. Fernando Damião Luzatto Medeiros Técnico de Informática

87. Fernando Rodrigues dos Santos Repositor

88. Franciely Silva Lima Alves de Souza Professora

89. Francisco Oriano de Souza Vigia

90. Fulvia Mara paixão TDI

91. Gerson Fernandes da Silva Vigia

92. Gilberto Ferreira de Carvalho Técnico de Informática

93. Giselia Alves Pereira Vendedora

94. Gislaine Sousa Dolla Vendedora

95. Gislene Gonçalves Vargas Martins de Souza Professora

96. Greisival Pereira da Silva Professor

97. Gustavo de Araujo Chaves Vendedor

98. Hanna Paula Ludke Agente Administrativo

99. Haroldo Carlos Açougueiro

100. Heliton Ataide Ferreira da Silva Padeiro

101. Idaute Geraldo Cavaliere Açougueiro

102. Ilson Ferreira Costa Professor
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103. Iraci Siqueira Limpeza

104. Iradilsa Lima de Sousa TDI

105. Irani Aparecida Semensato Almeida Silva Coordenadora

106. Irene Laila da Silva Caixa

107. Isaias Lopes Domingos Técnico de Informática

108. Janaina Florino da Silva Bancário/ Gerente de negócio PF

109. Jeilson Lourenço de Souza Guarda Noturno

110. Joao Cirlei Rosolem Profuncionário

111. Joao Ferreira da Silva Vigia

112. Jocinéa Ferreira de Lima TDI

113. Joriel Lima dos Santos Técnico Mecânico

114. José Carlos Alves de Souza Motorista

115. José Luzia Maximo da Fonseca Professor

116. José Maria da Silva Motorista

117. Jose Ricardo Rodrigues Agente de combate a endemias

118. Josias Archanjo Keneuber Vigia

119. Josias de Freitas Motorista

120. Josielton Novais da Trindade Motorista

121. Jovino Alexandre Auxiliar de Mecanico

122. Juliana Aparecida Lourenço Tec. Infraestrutura (limpeza)

123. Katia Fernandes de Souza Zeladora

124. Katrina Fernandes matos Vendedora

125. Kelly Borges AAE – infraestrutura

126. Laís Nogueira dos Santos TDI

127. Leandro da Silva Ramos Auxiliar de Escrituração Fiscal

128. Leandro Pimentel Ferraz Aux. Operador de Secador

129. Leidiane Aparecida Baesso Psicóloga

130. Leonelso P. da Silva Instrutor

131. Levi dos Santos Carvalho Instrutor

132. Lindiomara Alves de Andrade Medeiro Professora

133. Lindiovânia Alves de Andrade Professora

134. Lucas Henrique Scavazini Repositor

135. Lucia Alves Vieira Peron Auxiliar de Departamento Pessoal

136. Luciana Cardoso Golombieski Galvão Professora

137. Luciene Aparecida Alves de Souza Loga Cozinheira

138. Lucinéia de Souza Braga Limpeza

139. Lucinéia Decíbio Cordeiro TDI

140. Luis Roberto Jorge Socio Proprietário

141. Luzia da Silva Recepcionista

142. Madalena Batista Treuherz Professora

143. Magaly Angela Baesso Agente Administrativo

144. Maiquieli Padilha Lopes Andreis da Silva Artesã

145. Marcelo da Silva Nascimento Técnico Informática/Motorista

146. Marcilene de Melo Sousa Professora

147. Marcilene Marques Moreira Crediarista

148. Márcio da Silva Magalhaes Montador Móveis

149. Marcio Marques Gomes Auxiliar de Escrituração Fiscal

150. Margarete Aparecida Baesso Professora

151. Maria Ap. Palma da Silva Ass. Adm.

152. Maria Aparecida de Melo AAE – infraestrutura

153. Maria Auxiliadora Henrique de Souza Alencar Aux. de serviços 

gerais

154. Maria Brasilina Teodoro Pereira AAE – nutrição

155. Maria Conceição da Silva Souza Limpeza

156. Maria Cristiane Maximiano Tec. Adm. Educacional

157. Maria de Fátima Dias da Rocha Bedin Silva Enfermeira

158. Maria de Fatima dos Santos Operadora de Caixa

159. Maria Fernandes Francolino Professora

160. Maria Ivone de Melo Tec. Adm. Educacional

161. Maria Izabel da Silva Malaquias Cozinha

162. Maria José Souza Bessa Professora Sala de Recurso

163. Maria Lucimar Martins Servidora Pública

164. Maria Madalena dos Santos Silva TDI

165. Maria Suely Magalhaes Gomes Professora

166. Marica Gonzaga de Melo Euzebio Tec. Infraestrutura (limpeza)

167. Marilucia Aparecida dos Santos Fernandes Agente Administrativo

168. Marinete Silva Gomes AAE – infraestrutura

169. Marlei Aparecida Santaella Fontes dos Santos Chefe Escrita Fiscal

170. Marlene de Carvalho TDI

171. Marleni T. Giroto Diretora

172. Marli da Rocha Lourenço Aiolfi Professora

173. Marli de Fátima Sparvolli Professora

174. Marli Gottardi Silva Professora

175. Marli Terezinha de Amorim Contreiras Coordenadora

176. Marly Pereira de Oliveira AAE – infraestrutura

177. Marta Pereira Batista Operadora de Caixa

178. Mateus Felipe Rodrigues da Silva Repositor

179. Mauri Angelo Ribeiro Motorista

180. Maykon Douglas Souza Angeli Agente Administrativo

181. Meire Roseli Medeiros Professora

182. Meiriane Hoffman da Silva Auxiliar Administrativo

183. Melquisedec de Almeida Costa Frentista

184. Milena da Costa Gomes Agente de combate a endemias

185. Nadir Aparecida Parpinelli da Silva Limpeza

186. Natielly Pereira de Souza TDI

187. Neiva Farto de Carvalho Agente Administrativo

188. Neusa Isabel Dilallo Razine TDI

189. Nilda de Souza Silva de Oliveira Coodenadora Ped.

190. Nilo dos Santos Leal Fiscal Tributário

191. Nilsa Carolina Cosme Operadora de Caixa

192. Nilton Jose da Silva Diretor

193. Norival Bertinati Motorista

194. Odair Jose de Cena Motorista

195. Olemes Thomas Bertogna Motorista

196. Oliveira Dulino Mares Ap. Adm. Ed. Vigilância

197. Oreste Rossi Junior Frentista

198. Orétides Siqueira Sobrinho Motorista

199. Pamelha Reilaine Massari Dorta Vendedora

200. Patrícia Duarte Paulino Caixa

201. Patricia Risso Tomaz Recepcionista

202. Patricia Silva de Carvalho Bancário/Auxiliar Administrativo

203. Paula Aparecida de Oliveira Coord. De cultura

204. Paulo Gabriel Nagy de Oliveira Atendente Balconista

205. Pedro de Oliveira Silva Vigilância

206. Queila Frizzera Agente Administrativo

207. Rafael da Graça Gerente

208. Rafaela Palma da Silva Diretora

209. Renata Fleury da Silva Riebiro Professora

210. Rogerio Alves Rosolem Vigia

211. Rogerio dos Santos Supervisor de Campo

212. Ronaldo Cesar de Souza Açougueiro

213. Ronivaldo Moura da Silva Vendedor

214. Rosa Fernanda Silva de Souza Aux. Alfabetização

215. Rosa Maria Santos AAE – infraestrutura

216. Rosana Alves de Souza Professora

217. Rosane Rodrigues da Silva Justen TDI

218. Rosângela Bergamo AAE- nutrição

219. Roseli Pereira da Cunha Professora

220. Rozana Cândia de Brito TDI

221. Sabrina de Souza Batista Classificadora de grãos

222. Samuel Dantas Kneuber Estoquista

223. Sarah Cassiano TDI

224. Selma Rodrigues da Silva Zeladora

225. Seloi Terezinha Welter Professora

226. Silvana Rodrigues Zeladora

227. Silvia Vieira dos Santos da Silva Analista de crédito

228. Silvina Maria Cassiano de Souza Professora

229. Siomara Muller Pereira Professora

230. Sirlei das Graças Augusto Silva Escriturista

231. Sonia Maria Ferro Jorge Financeiro

232. Tatiana da Silva Professora

233. Teodolinda Maria Inacia de lara Do lar

234. Thanys Alessandro de Oliveira Professor

235. Tiago Donzelli Fernandes Montador

236. Tiago dos Santos Coodenadora da Vigilância de Saúde

237. Uellington Sousa Candido Instrutor

238. Valcenir Antonio da Silva Fiscal Tributário

239. Valdemir Fernandes Costa Auxiliar Administrativo

240. Valter de Almeida Silva Motorista

241. Vanderlei Gonçalves Godinho Técnico de Informática

242. Vanessa Conceição Farias Paz Entregadora

243. Vanusilene dos Santos Barros Zeladora

244. Vilma Pereira da Cunha Cozinha

245. Vilson de Oliveira Junior Vendedor de máquinas
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246. Vitor de Toledo Furlin Bancário

247. Walison Bruno Mattos Machado Bancário

248. Walter Cesar Soares de Souza Motorista

249. Welder Leal Gerente de Filial

250. Weliton Almeida Silva Vendedor

251. Weslayne da Silva Aux. de Sala

252. Yuri Roberto Jorge Socio Proprietário

 253. Zilda Julia Monteiro dos Santos Tec. Infraestrutura (limpeza)

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

O presente EDITAL será publicado e afixado na forma da Lei. 

Eu,__________(Betina Wollmeister dos Santos) Gestora Judiciária em 

Substituição Legal, que o digitei.

Tabaporã - MT, 16 de outubro de 2018.

______________________________

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1384-97.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETSBdS, TAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MALLANY BRANDAO DOS 

SANTOS - OAB:19011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e documentos que o acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Processe em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II do Código de 

Processo Civil.

 Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º do 

CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para audiência, de acordo 

com a pauta da Conciliação.

Cite-se e intime-se a requerida, no endereço declinado na exordial, bem 

como, intime-se a parte autora para que compareça à audiência, 

acompanhada de seu(s) advogado(s), com as advertências legais, 

contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC.

Não havendo conciliação, o prazo para a parte requerida, oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma 

estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil.

Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.

Após, colha-se o parecer ministerial, em seguida, voltem-se os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32318 Nr: 1260-17.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO, a presente, exordial. É certo 

que os atestados médicos trazidos aos autos não substituem a prova 

pericial. Desse modo, determino a realização de prova pericial, para 

constatar a incapacidade laborativa da autora e o grau, para tanto, nomeio 

o médico Dr. Ubirajara Macedo do Lago Junior, CRM: 6694, podendo ser 

localizado no Hospital Municipal desta Comarca. (...) Decorrido o prazo, 

com ou sem a apresentação de outros demais quesitos, forneça o Cartório 

Judicial cópia dos quesitos acima, bem como os de fl. 07, ao Senhor Perito 

que deverá designar dia e hora para realização da perícia, devendo 

comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta dias). 

Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam acompanhar a 

realização da perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, 

horário e local da perícia, para comparecimento, Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação. 
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Intimem-se as partes. Expeçam-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32409 Nr: 1301-81.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 319 da Lei 13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do 

mesmo diploma legal.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Com a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32321 Nr: 1261-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRSCH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLOS LUIZ BERTONI - 

OAB:44933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que Wirsch 

Comércio e Distribuição Norte Ltda, move em desfavor de Rodrigo Tirloni, 

ambos qualificados nos autos.

Ocorre que consoante certidão de fl. 12-verso, a parte autora deixou de 

recolher as custas processuais, tampouco comprovou sua 

hipossuficiência.

 Neste mesmo sentido, inexiste nos autos documento de procuração, 

sendo certo que não será admitido ao advogado postular em juízo sem 

procuração, nos termos do art. 104 do CPC.

 Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, bem como, acostar 

aos autos documento de procuração, sob pena de extinção da ação com 

a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31398 Nr: 2412-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cesar Ribeiro Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que o patrono do 

reeducando, devidamente intimado para promoção de sua defesa 

técnica.Protocolou às fls. 67/70, renúncia do mandato lhe outorgado por 

Ailton Cesar Ribeiro Caldeira, por motivo de quebra de confiança.Assim 

sendo, visando evitar futura alegação de nulidade por violação dos 

princípios do contraditório.Determino a intimação do reeducando, para 

constituir advogado de sua confiança, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifeste a impossibilidade de fazê-lo. (...) Após, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para outras deliberações.Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8277 Nr: 1095-24.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Ação Penal registrada sob o nº. 1095-25.2005.811.0094 - Código nº. 

8277.

 Decisão

Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 257), o acusado, por intermédio de Defensor 

Dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 61/62), arrolando como suas 

as mesmas testemunhas pela acusação.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 13hs30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem à audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas que 

porventura residam em Comarca diversa.

Requisitem-se os policias caso, tenham sido arrolados como testemunhas, 

para comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Alta Floresta-MT, objetivando a 

intimação do acusado para comparecimento à audiência ora designada.

Considerando que o acusado apresentou resposta à acusação por 

intermédio de Defensor Público, bem como, manifestou não possuir 

condições de constituir advogado de sua confiança, solicitando a 

nomeação de advogado dativo.

Considerando ainda, que esta Comarca não possui Núcleo a Defensoria 

Pública, nomeio para exercer a defesa do acusado o Dr. Agnaldo Valdir 

Pires, advogado militante nesta Comarca. Intime-o.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 1460-24.2018.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSL, ACdSL, GHdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-MT 25354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Pedido de Tutela de Urgência 

de Alimentos, Guarda, Partilha e Uso dos Bens, que Ana Carolina da Silva 

Lamera e Gustavo Henrique da Silva Lamera, representados por sua 

genitora Roseli da Silva Lamera, move em desfavor de Donizete Lamera.

 Ocorre que consoante certidão de fl. 34-verso, a parte autora deixou de 

recolher as custas processuais, tampouco comprovou sua 

hipossuficiência.

 Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial com o devido recolhimento das despesas processuais ou 

requerer Assistência Judiciária Gratuita e comprovar sua hipossuficiência, 
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sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 1170-09.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvoni Zuconelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que, devidamente intimada, consoante remessa dos autos 

certificada às fls. 57 e 57/verso, a requerida se manifestou no tocante aos 

bens ofertados a título de caução pelo requerente, contudo, fundamentou 

a necessidade de garantia do juízo mediante depósito integral do débito 

para fins de suspensão do crédito tributário, quando, na verdade, 

pretende o requerente a expedição de competente certidão positiva com 

efeito de negativa, tem-se que, inaplicáveis as teses defensivas ao pedido 

de urgência tratado nos presentes autos.

Portanto, DETERMINO a expedição de competente termo de caução dos 

bens ofertados às fls. 51/52, com assinatura do requerente e sua esposa 

e adoção das demais formalidades legais e, após, DETERMINO o 

cumprimento da tutela de evidência deferida às fls. 32/38, para fins de 

DETERMINAR a INTIMAÇÃO do requerido para que, através da agência 

fazendária responsável, promova a expedição de competente certidão 

positiva com efeito de negativa, isto no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo do cumprimento das providências alhures, INTIME-SE o autor 

para que, ciente das teses defensivas aventadas pela requerida, 

querendo, apresente impugnação no prazo legal, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30857 Nr: 453-94.2018.811.0094

 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): Ezequias Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos etc. Preliminarmente recebo a denúncia de fls. 04ª/04B, 

considerando presentes os requisitos do artigo 41 do CPP. No mais, 

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Maicon Barbosa 

Lopes. No que tange a vítima Marineide dos Santos Cardoso, expeça-se 

carta precatória à Comarca de Matupá-MT para sua inquirição, 

atentando-se ao endereço fornecido às fls. 28-verso. Com o retorno da 

referente missiva devidamente cumprida, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57459 Nr: 886-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 235-92.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CARLOS ALBERTO 

COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19285 Nr: 337-32.2007.811.0108

 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: Darci Pedro Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SONIA MARIA RIGATTI COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26552 Nr: 1156-27.2011.811.0108

 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: Alair Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50228 Nr: 1694-66.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFC, CFC, APdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFC

 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:

 Ante o comprovante de recibo apresentado de fls. 28, impulsiono os 
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autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para 

manifestar acerca do referido documento e requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25041 Nr: 1317-71.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45930 Nr: 1724-38.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A. DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Goulart Neto, DENISE TEREZINHA 

FANTINATO, Eloi Toniolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089-A, PAULA 

ALESSANDRA ROSSI - OAB:10914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO 

ROSSI - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 508-18.2009.811.0108

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:OAB/MT18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51119 Nr: 111-12.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Alves, Laura Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, Francisco de 

Assis Benedito, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Gleison Furlan Picinin - 

OAB:OAB/MT 16.158-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27068 Nr: 90-75.2012.811.0108

 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: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vitalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que o comprovante apresentado pelo requerente não 

corresponde ao complemento de diligência da oficiala de justiça, mas sim 

foi paga, erroneamente, complementação de custas e taxas judiciais, 

desta feita, impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por 

seu(ua) procurador(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto ao conteúdo da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls 66, tendo em 

vista o cumprimento negativo, bem como, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o depósito da diligência em complementação (como requerido pelo 

oficial), devendo para tanto, acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, por meio do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo juntar aos autos o 

comprovante de pagamento. Cientifico, por derradeiro, o autor que os 

valores pagos indevidamente poderão ser restituídos junto à Diretoria do 

Foro desta comarca, com o devido requerimento para tanto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 1541-62.2017.811.0108

 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: WALDOMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora para no prazo de 15 

dias ofertar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24892 Nr: 1168-75.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias comprovar nos autos o 

requerimento administrativo, para retorno do curso processual, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26345 Nr: 949-28.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocelino Barbosa Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono os autos para intimação da parte executada, por seu 

procurador, para manifestação quanto a penhora on-line realizada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62819 Nr: 911-69.2018.811.0108

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo de intimação sem manifestação nos 

autos, impulsiono-os para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58245 Nr: 1296-51.2017.811.0108

 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: EMILIO HOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto a certidão negativa de intimação pessoal do autor para o ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24892 Nr: 1168-75.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias comprovar nos autos o 

requerimento administrativo, para retorno do curso processual, sob pena 

de extinção do feito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57700 Nr: 247-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE -MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da legislação vigente e artigos 25, 

431 e seguintes da CNGC/TJMT e em atendimento ao Oficio Circular 

214/2017, que determinou a realização de correição/inventário nas 

Unidades Judiciárias do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o advogado para que promova a 

devolução dos mesmos nesta secretaria, no prazo de 03 (três) dias, com 

as advertências estampadas nos dispositivos mencionados. Caso já tenha 

sido providenciada a devolução ou para as situações que justifiquem, seja 

então desconsiderada a presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58441 Nr: 612-35.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MATIELLO, CELSO KULKKAMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos. Cuida-se de “Embargos à Execução” proposta por Douglas 

Matiello e Celso Kukkamp em face da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-grossense –Sicredi Norte/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, fora 

determinada a intimação da parte embargante para que promovesse o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção (fl. 123). 

Devidamente intimado (fl.124), a parte embargante quedou-se inerte 

quanto ao teor da decisão. Os autos vieram conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61211 Nr: 554-95.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado Marcelo Dias Teodoro, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo 

fútil), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI 

(feminicídio), sendo esta última c/c § 2º, inciso I e § 7º, inciso III, todos do 

Código Penal, c/c artigo 5º, incisos II e III, da Lei 11.340/06 c/c a Lei 

8.072/90 (Crimes Hediondos), em relação à vítima Tatiane Oliveira Silva e 

artigo 121, §2º, inciso V (para assegurar a impunidade de outro crime), § 

4º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima 

Matheus Oliveira Silva, determinando que seja ele submetido a julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca.O acusado Marcelo Dias 

Teodoro foi preso preventivamente em razão da decisão de fls. 57/60 com 

fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a 

conveniência da instrução processual. Deve ser mantida a custódia 

cautelar porque persistem as razões que a motivaram, já que o increpado 

evadiu-se do local dos fatos, bem como pela possibilidade de reiteração 

criminosa, haja vista que conforme documentos aportados pelo parquet às 

fls. 175/184 o custodiado praticou, em tese, o delito capitulado no artigo 

121, §2º, inciso VI, do Código Penal na comarca de Laranjal do Jari/AP, 

enquanto encontrava-se foragido do distrito da culpa do delito narrado 

nestes autos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 655-06.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 

4º do art. 37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com arts. 10, inciso VIII, 

e art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92 (LIA):I- CONDENO o 

demandado Manoel Rodrigues de Freitas Neto ao pagamento de multa civil 

(inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/92 - LIA) correspondente ao valor de 02 

(duas) vezes o valor do dano, que deverá ser objeto de liquidação de 

sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será 

revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da 

LIA;II-APLICO a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ao requerido, pelo 

prazo de 03 (cinco) anos, nos termos do inc. III do art. 12 da Lei n. 

8.429/92.III-APLICO a suspensão dos direitos políticos, do demandado, 

pelo período de 03 (três) anos, destacando que os direitos políticos 

compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o 

direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos 

políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe 

do Executivo pela prática de infração político-administrativa.CUSTAS pelo 

condenado.DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, 

por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, 

conforme orientação do TJ/MT .DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.Comunique-se o 

Tr ibuna l  Reg iona l  E le i to ra l -MT,  v ia  s i s tema INFODIP 

(www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip), acerca desta decisão, nos termos 

do art. 595 da CNGC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1796 Nr: 3-48.1999.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA CAUREO, OZÉIAS CAUREO, 

RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE MACEDO - 

OAB:OAB/MT 13.941, CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI - 

OAB:OAB/MT-10431, ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - 

OAB:3557-A, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:OAB/MT 

14.415, LUCIOLO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415

 Diante do exposto, por não ter no presente caso ocorrido o instituto da 

prescrição INDEFIRO a cota ministerial de fls. 378/380, pelo que 

DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária a solicitação de devolução das 

m i s s i v a s  e x p e d i d a s  à s  f l s .  3 7 4 / 3 7 5 ,  d e v i d a m e n t e 

cumpridas.CERTIFIQUE-SE nos autos acerca da intimação do(a) patrono(a) 

do increpado acerca da designação da sessão de julgamento. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 16 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60420 Nr: 136-60.2017.811.0085

 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: DIVINA VALENTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimada 

pessoalmente mediante carga dos autos com recebimento em 05/03/18, 

fls. 72vº, a parte requerida apresentou TEMPESTIVAMENTE a 

CONTESTAÇÃO de fls. 73-79.

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte AUTORA para querendo, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO 

á da contestação de fls. 73-79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57582 Nr: 188-90.2016.811.0085

 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: LUCAS MARAFON

 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, nos termos da legislação processual vigente, que intimada 

pessoalmente mediante carga dos autos com recebimento em 05/03/18, 

fls, 49vº, a parte requerida apresentou TEMPESTIVAMENTE a 

CONTESTAÇÃO de fls. 50-61.

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte AUTORA para querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação juntada aos autos às fls. 50-51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62336 Nr: 1210-52.2017.811.0085

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ANTONIO REMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimada 

pessoalmente em audiência de Conciliação no dia 26/02/18 (fl. 39), a parte 

requerida apresentou TEMPESTIVAMENTE a CONTESTAÇÃO de fls. 42-48.

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte AUTORA para querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação juntada aos autos às fls. 42-48, bem como, para querendo 

apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60376 Nr: 117-54.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RIBEIRO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Diretor do Fórum desta Comarca, 

Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos em 

epígrafe, no dia 16/10/2018, às 14 horas, CITEI MARIA RIBEIRO MAYER, na 

pessoa de seu procurador legal ( procuração anexa), Amilton Eder Mayer, 

acerca de todo o conteúdo da inicial, bem como do prazo de três dias para 

efetuar o pagamento da dívida.

Além disso, o cientifiquei do prazo de quinze dias, a partir da juntada do 

mandado aos autos, para, querendo, opor embargos.

Assim, após as formalidades legais, o representante da requerida exarou 

nota de ciência no anverso do mandado e aceitou a cópia que lhe ofereci.

Passo, portanto, a cotar a diligência remanescente no valor de R$ 42,00 

(quarenta e dois reais), o qual deverá ser recolhido por intermédio do 

Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a seguir o 

comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o à 

Central de Mandados, dentro do prazo legal, para as devidas 

providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 16 de outubro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57700 Nr: 247-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE -MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Pelo exposto, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil e, por conseguinte, CANCELAR a 

distribuição do feito, consoante o art. 290 do CPC.CONDENO a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 27 de maio de 2017.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57700 Nr: 247-78.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCDLADANM–SN-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63696 Nr: 402-13.2018.811.0085

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse diapasão, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pelo 

requerente, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transcorrido o prazo recursal e de 

tudo certificado, DETERMINO o desapensamento e posterior remessa dos 

autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe.INTIME-SE. 

CIÊNCIA ao MPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 16 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59604 Nr: 49979-52.2016.811.0077

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607

 Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste quanto os embargos.

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62703 Nr: 1334-59.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Lopes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerente para manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 993-72.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]Por força do sobredito dispositivo legal a unificação se faz necessária, 

visto que havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo 

ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será 

feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando 

for o caso a detração ou remição.Com relação à 1ª condenação o 

recuperando ficou preso de 21/01/2012 a 19/05/2014;Com relação à 2ª 

condenação o recuperando ficou preso de 20/01/2015 até 01/06/2016 

data.I – DA INTERRUPÇÃOAnalisando os presentes autos, verifico que o 

recuperando obteve progressão para o regime semiaberto em 19/05/2014 

(fl. 39). Compareceu em juízo no regime semiaberto de 21/05/2014, 

04/06/2014, 24/06/2014, 22/07/2017 (fls. 40/45) e na data de 25/08/2014 

foi realizada a audiência admonitória (fl. 46).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59714 Nr: 50072-15.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton de Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65094 Nr: 942-85.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Silva Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Silva Santos - 

OAB:12818, Weruska Fontes Magalhães - OAB:10250

 [...]Vistos, etc. Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado 

JOÃO PAULO SILVA pela prática, em tese, ao disposto no art. 180, caput, 

do Código Penal (fato 01) e art. 307, caput, do Código Penal (por duas 

vezes - fato 02), na forma do art. 69 do CP.A denúncia foi recebida no dia 

23/08/2018 (fl. 58).Por meio de advogado constituído, o acusado requereu 

a revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não se 

fazem presentes os fundamentos da prisão cautelar e que ele possui 

predicados subjetivos favoráveis (fls. 96/97).Instada a se manifestar, o 

representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (fl. 102).É o 

breve relato. Fundamento e decido.Da análise dos autos, verifico que o 

pedido de revogação de prisão preventiva não merece 

deferimento.Primeiro, ressalto que o fato do réu possuir predicados 

subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se 

encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.A 

respeito:HABEAS CORPUS – TRIPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO 

CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE 

AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES – PRETENSA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 

MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE CONCRETA – CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS - 

IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 

ORDEM DENEGADAPresente nos autos, a materialidade dos fatos 

delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, 

baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não 

impede a válida decretação, pelo Poder[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65204 Nr: 1004-28.2018.811.0077

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sylvio Gabriel de Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de fiança formulado pelo réu, por meio 

de seu advogado (fls. 05/07).

Com vista dos autos, o representante do ministério público pugnou pelo 

acolhimento do pleito (fls. 70).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, verifico que o pedido formulado pela defesa merece 

acolhimento.

 O artigo 337 do Código de Processo Penal dispõe que:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

No caso em questão, o réu foi absolvido (fl. 60), sendo que a sentença já 

transitou em julgado para ambas as partes (fl. 68), motivo pelo qual 

DEFIRO o requerimento formulado pela defesa.

Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial (fls. 

30/31) em favor de seu advogado Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, 

na conta corrente indicada à fl. 07.

Após a efetiva restituição do valor, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68189 Nr: 1075-04.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS, AFR, JPCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:8343

 Intimar o(s) Advogado(a,s) do(s) Réu(s), para providências acerca da 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA para o dia 14 de MARÇO de 2019, às 

14h00min, neste Juízo, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva intentada pelo Ministério Público, para:a.CONDENAR o réu 

SANDRO NASCIMENTO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e; b.Com fundamento no artigo 383 do 

Código de Processo Penal, dar nova definição jurídica aos fatos 

constantes da denúncia para DESCLASSIFICAR a capitulação penal 

imputada ao réu WILLIAN JÚLIO CEZAR DE LIMA para o tipo incriminador 

descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Por consequência, 

tratando-se tal crime de menor potencial ofensivo, a competência para o 

julgamento da causa é do Juizado Especial Criminal, para o qual determino 

a remessa dos autos, na forma do artigo 383, § 2º, do CPP. Assim, depois 

de decorrido o prazo para recurso e devidamente certificado o trânsito em 

julgado, com fundamento no artigo 383, § 2º, do CPP, determino a 

REMESSA do feito ao Juizado Especial Criminal, devendo vir conclusos os 

autos.[...] Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena 

fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 

15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.Não havendo 

dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, [...].O 

regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto[...]Em atenção ao 

artigo 387, § 1º, do CPP, verifico que, inobstante a fixação do regime 

semiaberto, no caso em tela, [...] não reconheço ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.[...]DECRETO a perda, em favor da União, dos 

eventuais objetos e valores apreendidos em decorrência do crime de 

tráfico.Com relação à droga apreendida nos autos, OFICIE-SE à autoridade 

policial para que proceda à incineração, nos termos do artigo 50-A e 72 da 

Lei 11.343/2006[...]EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor no defensor 

dativo nomeado nestes autos (pág. 208), no montante de 04 URH, para 

recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 

3º, da CNGC c/c tabela de honorários da OAB/MT)[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125136 Nr: 2267-20.2018.811.0102

 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): CLAMARA ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA ME, 

RAULINO BEUMER, MARIA MARTINA ROOS BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT: 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para que junte aos autos a GUIA 

emitida pelo TJ/MT, tendo em vista que somente foi juntado o comprovante 

de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 315,00 (trezentos e 

quinze reais), já descontado o depósito inicial de R$ 15,00, cujo numerário 

deverá ser recolhido mediante guia própria a ser emitida no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67989 Nr: 876-79.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL 

LTDA, MARIA LUZIA DE FREITAS, MARCIA APARECIDA DA SILVA 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LUZIA DE FREITAS, Cpf: 

58153390163, Rg: 644534, brasileiro(a), viúvo(a), funcionaria publica e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIA APARECIDA DA SILVA 

FREITAS, Cpf: 81717350100, Rg: 709041, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Executada acima qualificada, acerca da 

penhora "on line" realizada nos autos, para querendo apresentar 

embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF), conforme despacho abaixo 

transcrito.

Despacho/Decisão: Autos nº: 876-79.2008.811.0102Código n°: 

67989Vistos etc.Uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo aos 

embargos à execução, DEFIRO o pedido de pág. 162/163 para que seja 

realizada a tentativa de Penhora Online em nome da parte executada, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.EFETIVE-SE o bloqueio 

de contas do executado através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para pagamento do valor atualizado da dívida (fl. 287). 

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 a quantia indicada deverá ser transferida para a 

Conta única, na forma do art. 515, § 1º, da CNGC.Se a penhora online for 

realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte Executada para 

apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 LEF).Apresentados os 

embargos, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em igual prazo 

(art. 17, LEF).Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a 

parte credora em 10 (dez) dias.Caso a penhora online reste infrutífera, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.CUMPRA-SE.INTIMEM-SE.Vera/MT, 24 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 04 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
TERMO DE CESSÃO/ DOAÇÃO Nº 06/2018 

 
 

Termo de doação de bens móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso 
por intermédio do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária  DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.383.602/0001-38, situado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 
doravante denominado DOADOR, representado neste ato pelo Diretor, Exmo  Senhor 
Juiz  de Direito LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, brasileiro, portador do  
CPF 311 243 168 - 50,  com endereço comercial acima mencionado, e do outro lado a 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO inscrita no CNPJ 
15.594.254/0001-52, com sede a avenida Guaicurus, nº 75 – Bairro Aldeia Velha – CEP 
78195-000 neste município, neste ato representada pela DEFENSORIA PÚBLICA 
GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DR. SILVIO JEFERSON DE SANTANA, 
brasileiro, solteiro portador  da cédula de identidade 718129 SSP/MT e CPF  852 476 856 
- 87, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente 
instrumento de  CESSÃO/DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O DOADOR possuindo livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 
móveis, classificados pela Comissão de Bens Inservíveis, designada pela Portaria nº 
027/2018-DF,datada de 12/4/2018 como (ociosos, recuperáveis, antieconômico e 
obsoletos) abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento do órgão doador, 
resolve doá-los a título gratuito: 
 
 
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
MARCA MODELO VALOR 

(R$) 
01 ST CADEIRA 

DIGITADOR  
SM GIRATÓRIA 15,00 

02 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

03 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

04 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

05 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

06 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 
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07 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

08 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

09 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

10 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

11 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

12 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

13 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

14 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

15 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

16 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

17 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

18 ST CADEIRA 
DIGITADOR  

SM GIRATÓRIA 15,00 

19 051886 CADEIRA  SM FIXA 15,00 
20 45069 CADEIRA  SM FIXA 15,00 
21 45134 CADEIRA  SM FIXA 15,00 
22 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
23 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
24 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
25 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
26 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
27 ST CADEIRA  SM FIXA 15,00 
28 049896 CADEIRA  SM FIXA 15,00 
29 134065 APARELHO 

TELEFONICO  
ELGIN X 10,00 

30 154272 BEBEDOURO SM X 15,00 
31 96567 MESA DE 

PROTOCOLO 
SM X 15,00 

32 99830 MESA DE 
PROTOCOLO 

SM X 80,00 

33 13271 MESA 
CIRCULAR 

SM X 120,00 

34 ST GELADEIRA SM X 80,00 
35 ST ARMARIO DE 

AÇO 
SM X 60,00 

36 ST CADEIRA FIXA SM X 15,00 
37 ST MESA 

CIRCULAR 
SM X 15,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
2.1. Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, 
uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com o parecer 
da Comissão de Bens Inservíveis e com a decisão da fl. 150-TJ/MT dos autos do Processo 
de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.2018.8.11.0000. 
 
2.2. Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos bens descritos na 
Cláusula Primeira, mediante as condições ajustadas no presente termo. 
 
2.3 O Doador, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com a Portaria 
429/2017 C.ADM-TJ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECÍFICO 
 
3.1. A presente doação atenderá a Defensoria Pública demonstrando assim o interesse 
público da presente doação. 
 
CLAUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES 
DO DONATÁRIO 
 
4.1. Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que, com 
base na alínea “a”, do Item II, do artigo 17 da Lei nº 8.666/93, dá permissão à doação de 
materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, 
desde que atenda as seguintes condições: 
 
4.2. O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins do interesse 
social, descrito na Cláusula Terceira, ou extravio, a partir da data de assinatura deste 
termo. 
 
4.3. Em caso da não utilização dos bens doados para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 
reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra 
instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
4.4. Fica vedada a alienação, transferência, cessão ou sub-doação dos bens inservíveis 
doados ao DONATÁRIO, salvo no caso do objeto se tornar inservível para esta, sendo 
obrigatória a prévia anuência por escrito do Doador, sob pena, em qualquer caso de 
reversão. 
4.5. O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-
se-à em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
4.6. O DONATÁRIO arcará com as despesas de todos os consertos e manutenções 
necessárias ao bom funcionamento dos bens móveis, bem como com as despesas de 
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transporte, seguro, armazenamento, guarda ou quaisquer outras que venham a incidir 
sobre eles. 
 
4.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, em virtude deste Termo; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR 
 
5.1. Colocar a disposição da donatária os bens inservíveis, no momento da assinatura 
deste Termo, livres de quaisquer embaraços ou ônus. 
5.2. Fiscalizar a utilização dos bens doados a qualquer tempo. 
 
5.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
5.4. Fiscalizar a regularidade da donatária, conforme documentação apresentada nos autos 
do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.2018.8.11.0000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO 
 
6.1. Para assinatura do Termo de Doação o beneficiado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
6.1.1. relativos à Habilitação Jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto registrado em cartório, com a indicação da finalidade não 
lucrativa acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais. Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
b) cópia do documento de identidade dos representantes legais. 
 
6.1.2. relativos à Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser retirada 
no site www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoes.htm. 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária 
da Secretaria do Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário; 
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no 
site www.caixa.gov.br; 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no 
site www.inss.gov.br. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
7.1. A remoção dos bens doados que encontram-se no Fórum da Comarca de Chapada dos 
Guimarães, deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação, em 
horário de expediente, e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
8.1. O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a 
posse, o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 
17, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco 
Regulatório disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REVERSÃO 
 
9.1. Na hipótese de não cumprimento do estabelecido em qualquer das cláusulas e 
condições deste instrumento por parte do DONATÁRIO, a presente doação se resolverá 
automaticamente, revertendo ao patrimônio do DOADOR todos os bens ora doados, sem 
que haja qualquer tipo de indenização por parte do DOADOR em favor do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no 
Diário Oficial de Mato Grosso - IOMAT, por extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte 
da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1. Fica eleita a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja,  como o foro competente para a propositura de 
qualquer medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, 
não resolvidas na esfera administrativa. 
 
11.2. E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 
 
Chapada dos Guimarães, 8 de outubro de 2018. 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR .  Juiz de Direito Diretor do Foro 
 
SILVIO JEFERSON DE SANTANA. Defensor Público Geral   
  
Testemunhas: 

 
LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO          BENJAMIN DUARTE M. NETO   
        Gestora Geral de 2ª Entrância                       Gestor Administrativo 2 em Substituição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISORIA DE JURADOS                                    
PARA O ANO DE 2019 
 

 
O (a) Doutor (a) Evandro Juarez Rodrigues, Juiz (a) Direito, Presidente do /tribunal do Júri da 
Comarca de Peixoto /MT, na Forma da Lei etc. 

 
F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, neste 
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT foram alistados para comporem 
o Corpo de Jurados no ano de 2019, nos termos do artigo 426 e seguintes do Código de 
Processo Penal, adiante transcritos (§ 2º, art. 426, CPP) os cidadãos abaixo relacionados, que 
deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:  
 

1. 

Adriana Amaral dos Anjos 
 Empresário 
Rua Ministro Cezar Cals nº 550 

 

11. 

Apolinário Claras do Nascimento 
Outros 
Rua Tiago Magalhães, S/N 

2. 
Adriana Batista 
Outros 
Rua: Getúlio Vargas, n°186 Centro 

 
12. 

Danielle Magalhães dos Santos 
Cabelereira  
Rua Caiçara, Trav. 1 n.41, Aeroporto 

3. 

Adriana de Aquino Marques 
Professora 
Rua Buriti, n.º 167, Bairro Bela Vista 

 

13. 

Fabiane Madalena Migliat 
Professora 
Rua Rotary Internacional, 117, posto 
ponto Certo. 

4. 

Agostinho João Donadia 
Empresário  
BR 163, n° 577, Centro 

 

14. 

Fernanda Bagnara  
Aux. Administrativo 
 
Rua Epitácio Pessoa, n. 80, nesta 

5. 
Aldonir Gimenes Pereira 
Empresário 
Rua Rodrigues Alves, 92, Centro Novo 

 
15. 

Antônio Jose Cardoso Mendes 
Professor 
Rua 1º DE Outubro 428, Mãe de Deus. 

6. 
Aldair Jose Morais da Silva  
Professor  
Av. Maranhão, n° 999, Liberdade, nesta 

 
16. 

Flavia Lopes Pacheco  
Professora 
Rua Nilo Peçanha  

7. 
Alexandra Barbosa da Silva 
Outros 
APAE 

 
17. 

Breno Henning 
Empresário 
Rua “Lions Internacional,” Turatti” 

 
8. 

 
Ana Maria da Conceição 
Doméstica 
Rua Equador, n. 350 

 
 

18. 

 
Celma Francisca Carvalho Ramos 
Professora 
Rua Mato Grosso, 594. 

9. 
Andréia Lamego Scabeni 
Outros  
Rua Maranhão última casa lado direito 

 
19. 

Claudia Cristina Bolonkezi 
Professora 
Rua Anápolis 87, Mãe de Deus 

10 Carlos André Pache  20. Cleide Aparecida de Souza Lima 
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Empresário 
AV. Lions Inter. Drogaria Economizar  

Professora 
Rua Paraíba 108, Mãe de Deus 

21 
Flávio Matos 
Servidor 
CIRETRAN 

 
36. 

Doranete de Souza Alves 
Professora 
Rua Mato Grosso, 285, B. Aeroporto 

22. 
Carlos Rogério Neris de Souza  
Vendedor  
Rua Caiçara, Trav. 4, nº 82, Aeroporto 

 
37. 

 Eviviane Beserra 
Cabelereira 
Rua da Paz, 90, B. Liberdade, nesta 

 
23. 

Edvan Alves dos Santos 
Agente Ambiental de Saúde 
Rua da Paz, n. 333, Liberdade nesta 

  
38. 

Eder Lucas Cassiano 
Outros 
Rua: Salvador, n°401, Nova Esperança. 

24. 

Dalva da Silva Fernandes Lanci 
Autônoma 
Rua Washington Luiz, 104, Alvorada. 

 

39. 

Edvan Cezar De Assis 
Outros 
 
Rua: Tangará n°188, Bairro Santa 
Isabel. 

25. 
Cleize Maria de Barros Tavares 
Rua: Antônio F. dos Santos, n°.141, 
Aeroporto. 

 
40. 

Elaine Araújo Feitosa 
Estudante 
Rua Colibri, 279, Aeroporto, nesta 

26. 
Cida Nucy R. dos Santos Almeida 
Secretária 
Rua: Paranavaí, n°8, Bairro Bela Vista. 

 
41. 

Emanoel Anésio Andrade Ferreira 
Estudante 
Rua Salvador, n. 809, Nova Esperança. 

27. 
Cristiano Luiz de Oliveira 
Outros 
Av.Itamar Dias, n°251 Centro. 

 
42. 

Eviviane Nazaré Pereira 
Professora 
Rua da Paz, n. 90, Liberdade nesta 

28. 

Cristiane Silva Lima 
Outros 
Rua: Edivaldo B. Ribeiro, n°255, S. 
Isabel 

 

43. 

Florência Garrido Pereira 
Massagista 
 
Rua Portal do Amazonas, 49, Centro. 

29. 

Cristhiane Simone C. Carvalho 
Porfirio 
Outros 
Rua: Cristal, n°59, Centro. 

 

44. 

Francisco D’ Assis dos Santos 
Rodrigues 
Professor 
Rua Caiçara, Travessa 3, n. 41, 
Aeroporto 

 
30. 

 
Francisco Souza Aquino 
Recepcionista 
Rua Júlio Campos, n. 860, Centro. 

 

 
45. 

 
Fabiane Coelho De Morais Gaia 
Outros 
Rua: Júlio Campos, n°650, B Centro 
Antigo. 

31 

DANIEL DA SILVA AIRES 
Outros 
Rua Frederico Campos 26, Centro. 

 

46. 

Fabiano Rodrigues Magalhães Lima 
Pastor  
 
Igreja Metodista, 877, Centro. 

32. 

Francisco Bezerra Fernandes 
Professor 
Rua Caiçara, Trav. IV, n. 42, Aeroporto. 

 

47. 

Dirceu de Souza Porto 
Servidor Público. 
 
CIRETRAN. 

33. 
Gedalias Santiago de Castro 
Professor 
Bairro Bela Vista (Dom Helder) 

 
48. 

Gustavo Vieira  
Médico Veterinário 
Travessa G, n. 62, Bela Vista nesta. 

34. Denise Aparecida do Bem Matos  49. Fernando Alves da Silva 
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Outros 
Rua: Porto Alegre S/N°, B. Bela Vista  

Professor 
Rua Osmar Nunes, 419, centro  

 
35. 

Dhonne Gleisson Serra 
Outros 
Rua: Panamá, n°55, Bairro Liberdade 

  
50. 

Geize Maria Malvão De Brito  
Professora  
Rua Amazonas S/N Mae de Deus  

51. 
Francisco De Assis Monteiro Cota 
Outros  
Rua: Portal da Amazônia, n°115, Centro 

 
66. 

Jessica Francisca Alves de Oliveira  
Professora  
Rua Corumbá, nº21, Bairro Santa Izabel 

52. 
Cleonice Abreu Guimarães 
Professora 
Rua: Caiçara ou Dom Helder Câmara 

 
67. 

João Batista Maia  
Agricultor  
Rua Do Comércio, 83, Centro Antigo 

53. 
João Paulo Silva Souza 
Professor 
Rua Ceará, n. 230, Mãe de Deus. 

 
68. 

João Pinto de França 
Agente De Saúde 
Rua Londrina, Nº 85, Bairro Bela Vista 

54. 

Izaias Quirino Alves 
Funcionário Público 
Rua Paraíba, 39 Mãe de Deus. 

 

69. 

Lerinei Verri Fraga 
Professora 
AV. Pastor Gerônimo109  Nova 
Esperança   

55. 
Gustavo Henrique Vieira 
Outros 
Rua: Cajueiro, n°118, Bairro Bela Vista 

 
70. 

Ivani Bento Tavares dos Santos 
Secretária 
Rua Afonso Pena, n. 77, Alvorada nesta  

56. 
Jonas Sebastião Farias 
Coordenador de Endemias 
Rua B4, 372, Jerusalém, nesta 

 
71. 

Jonas Barbosa de Lima 
Vendedor 
Rua Nilo Peçanha, N° 119, Nesta 

 
57. 

 
Hailton Mendes De Andrade 
Rua 1ª De Outubro, 448, B, Mãe De 
Deus. 

 
 

72. 

 
Janete Padilha 
Professora 
Rua Portal Amazonas, n. 110, nesta 

58. 
Genilde Evangelista de O. Brandão 
Professora 
Rua Panamá, 142, Nova Esperança. 

 
73. 

Josefa de Albuquerque Paixão 
Outros 
Av. Lions Internacional, n°251, Centro 

59. 
José Roberto Luiz 
Professor 
Rua Campos Sales, n. 56, Centro 

 
74. 

Juliane Graciele Tiecker 
Professora 
Rua Cajueiro n. 84, Bela Vista 

60. 
Israel Filho dos Santos 
Servidor Público 
CIRETRAN 

 
75. 

João Ricardo Galvan 
Empresário  
AV. Brasil. “Móveis Galvan” 

61. 
Jilselia Ferreira Miranda 
Professora 
Rua João Nascimento 

 
76. 

Juan Nogueira Luz 
Téc. De Informática 
Rua B3, nº 368, Liberdade. 

62. 
Kelli Amorim Silva 
Empresária 
Rua Carlos Coimbra da Luz, Alvorada. 

 
77. 

Kaoma Kamila Marques  
Administrativa 
AV. Lions Internacional nº 613 

63. 

Lídia Cervantes de Souza 
Empresaria 
AV. Itamar Dias Esq. c/Rodrigues Alves 

 

78. 

Jucelina Pinto Gomes 
Outros  
 
Rua: Teotônio Vilela, n°947, Alvorada. 

64. 

Luciana Pereira de Souza 
Professora 
Rua 12, n. 142, S. Izabel “Dom Helder” 

 

79. 

Marcos Antônio Reis Souza 
(brabinho) 
Empresário 
AV. Brasil, “Ouro Gallo”, Centro. 
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65. 

Josefa de Albuquerque Paixão 
Outros 
Av. Lions Internacional, n°251, Centro 

 

80. 

Moacir dos Santos Salgado 
Outros.  INSS – Peixoto de Azevedo 

81. 
Marlene Teixeira Ribeiro 
Professora 
Rua Cassilândia 95, Bela Vista 

 
96. 

Márcia Regina Alves da Silva 
Adm. De Empresa 
Rua Campo Sales, n. 150, Alvorada 

82. 

Marcos Júnior Cervantes 
Func. Público 
Rua Osmar Nunes 

 

97. 

Maria Zuleide Aguiar Costa 
 
Professora 
 
Rua Aeroporto n. 351, Bairro Aeroporto. 

83. 
Maria Lucilene Costa dos Santos 
Do Lar 
Rua Aracajú, n. 36 Santa Izabel 

 
98. 

Mirian Mota Gonçalves 
Professora 
Perfumaria Gonçalves 

84. 
Lucirleia Paula Rodrigues 
Outros                                                
Rua: Cristal, n°405, Centro. 

 
99. 

Maria do Socorro Gomes da Silva 
Professora 
Escola “Alegria de Aprender” 

85. 
Luiz Henrique Nicolai Feitosa 
Outros  
Rua: M. Deodoro, n°97, Centro Antigo 

 
100. 

Patrícia Martins Sousa 
Aux. De Confeitaria 
Rua Caiçara, Trav. 03, n. 51, Aeroporto 

86. 
Luzimar Lucena Cota 
Serv. Público 
Rua: Portal da Amazônia, n°115, Centro 

 
101. 

Rosimary Souza da Silva 
Professora 
Rua Júlio Campos, n. 832, Centro. 

87. 
Marcia Vacário 
Professora 
Rua: Goiânia, n°371, Bairro Jerusalém 

 
102. 

Rosimeire De Souza Maciel 
Professor 
Rua Zé Doca 324 Alvorada 

88. 
Marcos Evangelista Da Silva 
Outros 
Rua: Getulio Vargas, n°258, Centro 

 
103. 

Wesley Santos Silva 
Estudante 
Rua Zé Doca, n. 76, Alvorada 

89. 

Marisa Ferster Batista 
Outros 
Av. Itamar Dias, n°1275, B. Liberdade 

 

104. 

André Aparecido Molina 
 
Empresário 
 
Dismebol Distribuidora. 

 
90. 

Maria Cleonice da Conceição da Silva 
Professora 
Rua Bananeiras, n°91, Centro Antigo 

  
105. 

Edizangela Carneiro de Sousa 
Professora 
Rua Parnaíba 308, Nova Esperança. 

 
 
 

91. 

Marlene da Silva 
Outros 
 
 Rua: Amazonas, 362, Mãe de Deus. 

  
 
 

106. 

Terezinha Vilibalda da Silva 
 
Professora 
 
Rua Castelo Branco, 63, Centro Antigo 

92. 

Marineuza Carbolin dos Santos 
Professora 
 
Rua: Caiçara, n°96, Bairro Aeroporto. 

 

107. 

Santo Molina de Carvalho 
Empresario 
Rua Cristal n. 97 “Tocata Informática” 

93. 
Chirlei Castoldi da Fonseca 
Cabelereira.   
Rua Lions Int. n. 1081, fundo da “Cruel”  

 
108. 

Ruti Maria Castolde 
Empresaria 
Rua Zé Doca, 644, Bela Vista 

94. Edgar de Jesus Molina  109. Maria de Fátima N. Ribeiro da Costa 
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Empresário   
Rua Osmar Nunes, n. 104, Centro. 

Professora  
Rua do Comércio, 814, Centro Antigo 

95. 
Sulamita Ortega Bianchi 
Professora 
Rua Viana nº 111, Bela Vista. 

 
110. 

Rafhaela Rodrigues Felix 
Outros 
Rua: da Saúde, n°418, Centro Antigo. 

111 

Ivanei Teixeira Lopes 
Outros 
Rua Marechal Deodoro nº 518 

 

126 

Renato Cesar David  
Outros 
Rua: Rodrigues Alves, n°159, Centro 
Novo 

112 

José Carlos dos Santos 
Professor 
Colégio São Pedro 

 

127 

Rivanilde Alencar Ribeiro 
Outros 
 
Rua: Paraíba, n°.401, Bairro Mãe de 
Deus. 

113 
Natalia da Silva de Oliveira 
Outros 
Rua: Havaí, n°140, Bairro Liberdade. 

 
128 

Rodrigo Zenatti Camargo 
Outros 
Rua: Campo Sales, n°150, centro. 

114 

Natasha Gomes Araújo Silva 
Fisioterapeuta. 
 
Rua: Afonso Pena, n°70, Centro. 

 

129 

Josafa Vieira de Araújo 
Comerciante 
AV. Pedro Alvares Cabral n. 168 

115 

Nelci Margaret Magnabosco 
Assistente Social 
Rua: Nereu Ramos, n°15, Alvorada. 

 

130 

Ruth Medrado da Costa 
Outros 
Rua: Ministro Cesar Cals, n°1136, 
Centro 

116 

Nelma Suele Sanches Pavão 
Outros 
R: Belém, n°602, B. Nova Esperança. 

 

131 

Sara da Silva Freitas 
Outros 
Rua: Campo Grande, n°705, B. N. 
Esperança.  

 
 
117 

Nerivan Fernandes Moura 
Outros 
Rua: Goiás, n°748, Bairro Mãe de Deus 

  
 

132 

Samanta Yumi Shinike Wachholz 
Outros 
Rua: Tancredo Neves, n°156, Centro 

118 
Salete Regina da Silva 
Professora 
Rua Rosário n. 90, Nova Esperança. 

 
133 

Marcelo da Silva Aires 
Comerciante 
AV. Lions Inter. “Marcelo Vwículos”  

119 
Soeli Sokoloski 
Téc. De Enfermagem 
Rua Tangará n. 187 

 
134 

Sonia Hojeda Duarte Kogut 
Outros 
Rua: da Saúde, n°110, Centro Antigo 

120 

Sarita Colvero Barbosa 
Comerciante 
Hotel São Paulo, AV. Rotary 
Internacional. 

 

135 

Sônia Aparecida Pereira Franco 
Rua: Thiago Mag. Nunes, n°877, Centro 
Outros 

121 
Silas Rodrigues Costa 
Professor 
Rua Nereu Ramos, n. 61 Alvorada. 

 
136 

Stefany Pinto Da Silva 
Outros 
Rua: Maceió, n°304, Nova Esperança. 

122 

Raimunda Cosme Silva 
Do lar 
Rua Caiçara n. 360  

 

137 

Thalles Adré Bohnen De Jesus 
Outros 
Rua: Tancredo Neves, n°531, Bairro 
Centro 

 
123 

 
Raquel Cristina Ortega Zanatta 
Professora  

  
138 

 
Thiago Fernandes Lance 
Outros 
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Eu, Irene Aparecida Fermino,  
Gestora Judicial em Substituição Legal, que o digitei. 

 
 
 

Peixoto de Azevedo – MT, 10 de outubro de 2018. 
 

 
 
 
 
Evandro Juarez Rodrigues 
Juiz de Direito 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 38, Bairro: Centro Cidade: Peixoto de Azevedo-MT 
Cep:78530000 Fone: (066) 3575-2028. 

R Cristóvão Colombo 751. Rua: Oscar Nunes, n°250, Centro  

124 

Zilma Ribeiro Costa 
Vendedora 
Rua Emílio Médici nº 186 ou Utilíssima 

 

139 

Vagna Lopes Da Silva 
Professora 
Rua: Campo Grande, n°107, N. 
Esperança  

125 
Vanderlei Borges de Oliveira 
Professor 
Rua Caiçara ou Creche “Irmã Dulce” 

 
140 

Valdirene Carmo do Nascimento 
Outros 
Rua Piauí nº 236, Mãe de Deus 

141 
Willian Giocameti 
Estudante 
Rua Ministro César Cals n. 379 Centro 

 
144 

Wanderson Adaias Franco 
Outros 
Rua: Thiago M. Nunes, n°877, Centro 

142 

Hilma Fernandes 
Aux. De Enfermagem 
 
Rua Cristal n. 180 Clinica “Ozair 
Martins” 

 

145 

Wanderlei Silva de Matos 
Outros 
Rua: Caiçara, n°176, Bairro Aeroporto 

143 
Silvia B. Priscila Vacario 
Professora 
Rua T. Tancredo Neves, S/N 

 
146 

Welton Lopes de Souza 
Outros 
Rua Londrina,n° 115, Bairro Bela Vista 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 
 
 

EDITAL nº 003/2018-DF 
 

O Dr. DANIEL DE SOUSA CAMPOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 
Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições, etc... 

 
TORNA pública a relação dos candidatos habilitados para participarem do Teste Seletivo de 
credenciamento de Juiz Leigo desta Comarca, conforme disposto nos Edital nº 002/2018-
DF, bem como, COMUNICA que a Prova do Processo Seletivo ocorrerá no dia 
11/11/2018, às 08hs (horário de Mato Grosso), no Edifício do Fórum desta Comarca, sito a 
Rua 16, Qd 20, s/n – Loteamento Santos Dumont, devendo o candidato comparecer com 
antecedência mínima de meia hora, munido do comprovante de inscrição, documento de 
identidade com foto e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
Inscrição nº Candidato(a) CPF 

01 HAUNY RODRIGUES PEREIRA 037.633.971-32 
02 ANTONIO PORPHÍRIO PINTO DOS SANTOS 025.365.251-77 
03 MATHEUS ROOS 023.745.500-52 

04 MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA 
FURTADO 024.683.381-54 

05 SAMALA NETO BARBOSA 030.208.641-27 
06 LARISSA DA SILVA CARNEIRO 031.640.321-02 
07 MAÍRA MORAIS SOARES 615.461.941-34 
08 THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI 032.734.941-74 
09 JOÃO PAULO VINHA BITTAR 712.293.371-72 

    
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Porto Alegre do Norte, 17 de outubro de 2018. 

 
 

Daniel de Sousa Campos 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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